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Leninas nusiminęs
Didelis sukilimas Ukrainoj
Pasiskelbė nauja Turkestano 

respublika
Bolševikai paėmė Jaroslav

Atgaleiviai paėmė Simbirską. Bol 
ševikai mato pavojų Sovietų 

respublikai
JAPONIJA DALYVAUS INTER 

VENCIJOJ.

Priima Amerikos pasiūlymą

True translation filed with the post- 
inasttfi ai Chicago, III., July 27, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liep. 26., — čia 
oficialiai paskelbta, kad Japoni
ja nutarė priimti Amerikos pa
siūlymą gelbėti čecho-slovakų 

armijai Siberijoj.

LENINAS NUSIMINĘS.

Mato krizį Rusijos Sovietų res
publikoj. Reikalinga daugiau re
voliucijų išgelbėjimui Rusijos.

True translation filed with the post- 
inastcr ai Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 26.

prie išsisukimo nuo sutarties. 
Kelias turi būti rastas bendro
mis pastangomis proletariato ir 
neturtingųjų valstiečių.

Paėmė Simbirską

Su paėmimu Simbirsko ant Vol
gos upės, čecho-slovakų kareivių 
dabar kontroliuoja netik kairį
jį upės krantą, bet ir dalį terito
rijos ant dešiniojo kranto. Puo
limas Simbirsko, apie kurį buvo 
pranešta telegramoj, įvyko po 
sovieto kareivių padaryto smar
kaus pasipriešinimo:

šaukiasgi į proletariatą.

Sovietų organas Pravda kalbė
damas apie čechų besiveržimą 
sako:

“Sukilimas plėtojasi kaip kla
nas aliejaus ant vandens. Te
gul paėmimas Simbirsko išbildi 
na miegančiuosius. Simbirskas

ti nepažįstamos bandos.
Žinia sako, jog prezidentas E- 

katerinburgo apskričio tarybos 
pasr! eibė, jog liepos 18 d. banda 
įsiveržė į namus buvusiųjų di
džiųjų kunigaikščių Igor, Kons- 
tantin ir Ivan Konstantinovič ir 
Sergei Michailovič ir juos išsi
vežė. . ■ *

Man Gorki 
miros

TŪKSTANČIAI BALTOSIOS' 
GVARDIJOS PRIGĖRĖ VOL

GOJE

MIRUS GARSUS RUSIJOS 
RAŠYTOJAS.

žinias atgal į anglių yardus.
Naujasis gautas administraci

jos patvarkymas įveda kad nuo 
dabar nė vienas žmogus ar šei
myna negalės gauti daugiau an
glių, kaip trečdalį to, kiek ji su
vartojo pereitais metais. Tas 
bus galėję iki lapkričio 3., kada, 
tikimasi, anglių trukumas bus 
kiek kontrolėje.

Talkininkai tebe
spaudžia vokiečius

Bolševikai paėmė Jaroslav.

True translation filed with the post- 
muster at Chicago, III,, July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 25. — čia 
gautas Rusijos bevieliais prane
šimas sako:

“Po tarybų kareivių apgulimo 
Jaroslav prieš kontr-revoliucio- 
nierius, kurie užgriebė valdžią, 
nuvertė vietos tarybas ir išžudė 
jas, miestas tapo užimtas raiiilo- 
noisos armijos, pasiųstuos iš Ma
skvos, Kostroma, Rybinsk ir Vo
logdos. Tarp 3,000 ir 5,000 balta- 
gvardžių, kurie paliepė mobili- 
ciją, bandė išsigelbėti save aut 
Volgos, bet didžiuma jų prigėrė. 
Miestas labai nukentėjo nuo bo
mbardavimo. šimtai belaisvių 

suimta. Geležinkelio komunika 
cija tarp Maskvos ir Vologdos 
per Jaroslav tapo atnaujintas.“

PARYŽIUS, liepos 26. ~ Pa
sak žinios iŠ Berno, Petrograde 
pasimirė garsus Rusijos rašyto- 
Maksnn Gorki (Aleksei Maksi- 
mavič Preškov), gimęs 1868 
m., autorius “Ant dugno“ ir 
daug kitų žymių veikalų. Tai 
buvo žymiausias Rusijos darbi
ninkų rašytojas, turėjęs už sa
vo raštus ir veikimą bėgti užru- 
bežiri — Italijon. Sugrįžo į Ru
siją tik po revoliucijos ir Petro
grade redagavo laikraštį “Novu- 
ja Žizn“.

(ši žinia apie M. Gorkio mir
tį persiųsta Anlerikon Agencc 
Radio dėl International News 
Service. Kita žinia Anksčiau sa
kė, kad Maksim Gorki miršta 
nuo vidurių ligos).

RUMUNIJA IŠDALYS ŽEMES 
VALSTIEČIAMS

True translation filed wlth Ihe post- 
niaster at Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liep. 26. — Ru
munijos presos biuras gavo ži
nia iš Jassy, kad karalius Ferdi
nandas paliepė išdalinimą žemes 
tarp valstiečių, kurie gyvena ant 
jos. Tas padaryta sdlig 1917 m. 
įstatymų ir dabar dideli dvarai 
bus išdalinti tarp valstiečių.

PRAGOJ NĖRA DUONOS.

žmonės kelia maištus.

Dienos Nuostoliai 
S. ^Armijos, 

Francijoj

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, 111., July 27, 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917,

WASHINGT()N, liepos 26. r 
Diplomatine žinia iš Šveicarijos 
praneša apie tolimesnius sukili
mus Pragoję, pagimdytus bado. 
Sakoma, kad Pragoję nebėra 

duonos jau nuo liepos 7 dienos.

75,000 UKRAINŲ SUKILO
PRIEŠ VOKIEČIUS

Vokiečiai traukiasi prieš juos 
linkui Kijevo.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liep .26. — Su
lig šiandie gautų žinių, valstie
čių sukilimas prasidėjo Ukrainoj 
noje pllačioje skalėje.

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicauo, III., July 27, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.
> WASHINGTON, liepos 26. r 
Šios dienos armijos nuostolių 
sąrašas paduoda sekamus nuos
tolius:

Užmušta karės (lauke ....21

BALGUDŽIAI IRGI KILA 
PRIEŠ VOKIEČIUS.

Daug vokiečių užmušta

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 27, 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Stumia vokiečius iš visų pusių
TALKININKAI PAĖMĖ DU 

MIESTELIU

Mūšiai sekė gatvėse ir grioviuos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

SU FRANCUZŲ ARMIJA FR
AKCIJOJ, liep. 26. — Su paėmi
mu šiandie Oulchy-Le-Chateau, 
talkininkai artinasi prie augštu- 
inos prieš Fere- en Tardenois.

Toliaus į šiaurę paėmimus Vill- 
montoi re tapo padarytos po dės 
peratiškiausiu musių gatvėse ir 
adymuose giliuose gilumose grio 
viuose.

AMERIKIEČIAI EINA 
PRIEKYN.

. Atmuša vokiečių kontr
atakas.

rąjame sektore. Visi praneštie
ji paėmimai yra daugiausia ma-

TALKININKAI EINA
PRIEKYN.

Nors vokiečiai desperatiškai gi
nasi, bet negali atsilaikyti.

True translation filed with the post- 
noaster at Chicago, III., July 27, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA AI- 
SN$-MARNE FRONTE, liepos 
26. — Francuzų-amerikiečių ka
reiviai į šiaurryčius nuo Cha-

nia sako, kad premieras Leninas 
kalbėdamas Maskvoje prieš val
džios konferenciją dirbtuvių ko- 
mit., pasakė, kad situacija Sov. 
respublikoj pasidarė labai aštri 
iš priežasties tarptaut. kompli
kacijų, kontr-revoliucionierių su 
okalbiu ir maisto krizio. *

Viena Rusijos revoliucija nega
li laimėti.

tižios ir grudų svirnas. Pavojus 
didėja. Tai yra karė. Priešas y- 
ra skaitlingas ir gerai organizuo-

Jei puolimas Samaros ne- 
puo- 
pro- 
pro-

tas.
išbudino darbininkų, tegul 
limas Simbirsko priverčia

kareivių, su savo oficieriais eina 
prieš vokiečius.

Pastaroji pasitraukė prieš val
stiečius ir traukiasi atgal per 
Kijevą.

Valstiečiai yra gerai apsigin
klavę.

WASHINGTON, liepos 26. r
Mirė nuo žaizdų ......... ... 4 Oficialė žinia iš Stockholmo sa-
Mirė nuo ligų ............... ... 6 ko, kad valstiečių sukilimai ūži-
Sunkiai sužeisti ........... .. 60 m toj Baltgudijoj didėja ir daug
Prapuolė ........................ .. 6 vokiečių kareivių tapo užmuš-

Belaisvėj ........................ .. 1 ta.

Moteriškė — Distrikto 
prokuroru.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liepos 26. — Fra- 
neuzų-amerikiečių kareiviai 
)ilnai perėjo Fere mišką ir yra 
už 6 kilometrų nuo Fere-en- 
Tardenois.

Abiejose pusėse kelio nuo 
Mezy, šiaurių link Fere-en-Tar- 
.denois amerikiečiai atmušė kon- 
ra-atakas ir pastūmė šiaurių 
ink, paimdami Franųuet far-

savo linijas tliau į priekį.
Talkininkai fronte į rytus tai

pjau vietomis padarė progresą, 
o amerikiečiai vienoj vietoj pa
ėjo priekyn vieną kilometarą.

Laikydamies desperatiškai 
kalnų ir miškų, vokiečiai varto
ja savo orines spėkas, kulkos
vaidžius, artileriją ir daugybę 
sprogstančių gazo šovinių, kad 
tik sutrukdžius talkininkų besi
veržimą.

Amerikiečiai apskaito, kad 40 
nuoš. vokiečiu šovinių, išleisiu 
ketvergo naktį ir dieną, buvo
gaziniai.

2,000 VOKIEČIŲ UŽMUŠTA.

Rusijos proletariatas labai ge
rai žino, sakė Leninas konferen
cijai, kad bendras veikimas viso 
pasaulio drabininkų, ar niekin ių 
augštai išsivysčiusių kapitalisti
nių šalių yra būtina sąlyga Rusi
jos revoliucijų pergalės. Buvo 
lengva Rusijai pradėti revoliuci
ją, bet nepaprastai sunku tęsti 
ją ir užbaigti. Iš kitos puses, 
pradėjimas revoliucijos taip il
gai organizuotoj buržuazinėj vai 
stybėj, kaip Vokietijoj, yra ne
paprastai sunkus, bet sykį prade 
jus, butų daug lengviau nuvesti 
ją prie pabaigos.

Turi užmokėti Vokietijai 6 mili* 
ardus rublių.

Kalbėdamas pale Brest-Litov- 
sko sutartį Leninas pasakė, kad 
sulig sutarties Rusija turi užmo
kėti Vokietijai 6,(MM),0()(),(>00 ru
blių.

Kairiųjų social-revoliucionie- 
rių bandymas įvelti Rusiją į ka
rę su Vokietija užmušimu Vokie
tijos ambasadoriaus, nėra keliu didieji kunigaikščiai tapo išvež

letariato revoliucijos“.

Pasiskelbė Turkestano respub
lika

Maskvos žinia į Cologne Gaz- 
ette sako, kad penktas naciona- 
lis Turkestano kongresas pask
elbė Turkestaną respublika, su
sivienijusia su Rusija. Vaddžia 
susideda iš šių distriktų: Semi- 
rcčinsk^Syr-Darija, Turgai, Sa- 

markand, Trans-Kaukuzijaus, 
provincijos Chiva ir Buchara. 
Vietos Bucbaroj, kur didžiuma 
gyventojų yra rusai; bus valdo
mos delegatų iš darbininkų ta
rybų.

Respublikos komisija tapo pa
skirta veikimui kaipo patarėja 
Bucharos emirui.

Išvogė Rusijos didžiuosius 
nigaikščius

ku-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act ef Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 26. — 
Pasak Maskvos žinios į Cologne 
Volkszeitung, keturi buvusieji

A

UKRAINA ATIDUODA RUMU
NIJAI BESARABIJA.

Pusė belaisvių rumunų mirė Tur 
kijoj.

Viso 98 
šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

JOS. A. URBANSKI, Niles, III. 
mirė nuo žaizdų.

JOHN GRICIUS, Standard, 111. 
sunkiai sužeistas.

ALEXANDER A. K0ZL0W- 
SK1, 1008 Milwairkee avė., Chi
cago, sunkiai sužeistas.

WILLIAM PASZKA, Chaska, 
Minu., sunkiai sužeistas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. G, 1917

SAN FRANCISCO, liepos 25. 
— Mrs. Annette Abbott Adams 
tapo paskirta Suv. Valst. distri
kto prokuroru šiaurines Cali- 
fornijos distriktui, vietoj buvu
sio John W. Prestono.

Didžiausia submarina.

Vienoj mažoj vietoj.
Mar-
Thie-

(Fere miškas eina nuo 
ne, į rytus nuo Chateaeu 
rry iki Fere-en-Tardenois apie- 
inkės).

TALKININKŲ OFENSIVAS 
MAŽĖJA.

Bet jis nėra sulaikytas.

True translation fiieri with the post- 
luustęr at Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS liep. 26. — Rumu 
nijos presos biuras sako, kad pa
sak Ispanijos ambasados Kons- 
tantinopolyj daktaro, kuriam bu 
vo pavesta išegzaminavimas Ru
munų belaisvių Turkijos stovy
klose, 50 nuoš. rumunų belais
vių mirė nuo šiltinės.

Budarešto žinia, perduota 
Matin korespondentu iš Zurich 
sako, kad Ukrainos valdžia pas
kelbė, jog ji atsižada nuo savo 
pretenzijų prie Besarabijos.

Diplomatiški ryšiai tarp Ru
munijos ir Ukrainos yra užmeg
zti.

UŽGRIEBS PERVIRSI ANGLŲ

Jieškos kas. turi perdaug anglių 
ir jie bus užgriebti

(Taikos su tart js, kuria Berli-

atidarė Besarabiją Rumunijai 
atlyginimui už Dobrudža ir ki
tas teritorijas. Didžiuma Besą ra 
bijos gyventojų rumunai).

True translation filed wjth the post- 
aiaster at Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
♦ CHICĄGO. — Illinois kuro ad 
ministracija paliepė anglių par
davinėtojams Illinois suteikti ad 
ministracijai vardus tų šeiminiu 
kų, kurie savo anglinėse tuir dau 
giau negu du trečdalių pereitais 
metais suvartotų anglių.

Visi žmonės, kuriė turi dau
giau anglių negu leista —kas su
lig Suv. Vaisi, kuro adimnistra- 
cijos yra du trečdaliai pereitų 
metų dalies
mą, kuris bus įsteigtas Illinois 
kuro administracijos ofisuose 

panedfilyj ir bus reikalaujama iš 
jų išaiškinti dalyką. Perviršis 
anglių bus konfiskuotas ir sugra

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

QUINCY, MASS., liepos 25.
Didžiausia submarina, kokia 
šioj šalyj buvo pastatyta, su vi
sokiais įtaisais, tapo vakar iš 
Bethlehėm laivų dirbtuves nu
leista į Fore upufr Keli tūkstan
čiai darbininkų dalyvavo nulei
džiant submariną į vandenį. Sn- 
bmarinai duota vardas A A—1.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA AI- 
SNE-MARNE FRONTE, liepos 
36. - 
mažėjo, bet nėra sulaikytas. 
; ’Tancuzų-amerikiečių kareiviai 
šiandie atstume vokiečius į šiau
rę. Didesne dalis musių eina 
dideliuose miškuose į šiaure nuo 
Marne ir palei vakarinį šoną sa- 
iento.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA AI- 
SNE-MARNE FRONTE, liepos 
26. - Amerikos kareiviai einan- 
tjs palei Marne linkui Fere-en- 
Tardenois surado lavonus šim
tų užmuštų vokiečių.

Vienoj nedidelėj vietoj 
buvo padengta lavonais, 
rikiečiai palaidojo kiek 
galima.

Apskaitoma, kad ten krito 2,

žeme
Ame- 
buvo

Ugniagesių streikas

- bus atvesti į teis-

SALT LAKE CITY, Utab. — 
Visi šio miesto ugniagesiai “kvi- 
tino” darbą, kada miestas atsi
sakė išpildyti jų reikalavimą — 
pakelti algą $20 į mėnesį. Mie
stas buvo sutikęs pakelti algą 
$15, bet ugniagesiai tai atmetė. 
Miesto valdyba ugniagesių rezig
naciją priėmė ir ji įeina galėn 
liepos 28.

Talkininkų ofensivas su- 
bel nėra

SPAUDŽIA VOKIEČIUS Iš VI
SŲ PUSIŲ.

Talkininkai visur eina priekyn

True translation filed with the nost- 
masler at Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liepos 26.-šian- 
die pranešama, kad visose pu
sėse vokiečių saliento talkinin
kai daro prirašą, apart augš- 
įtumų už Soissons. Vokiečių 
priešinimasis franeuzų spaudi
mui buvo labai atkaklus pasta- galbūt lietus.

Ūkininkai apie Marne sako, 
kad jie matė Ipvonus daugelio 
užmuštų vokiečių plaukiančius 
upe.

Karinė valdžia galvoja apie 
kokį nors būdą, kuriuo galima 
butų apvalyti upę nuo lavonų.

NUŠOVĖ 15 VOKIEČIŲ AERO
PLANŲ, 
į 15 dienų.

True trarislation filed with the post- 
niasler ai Chicago, III., July 27, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liepos 26. — Pa- 
laikraščių, antras lieutenan- 
Coeffrad iš franeuzų armi- 
siunušč visus rekordus ori- 
mušių. Jis laimėjo 15 ori-

sak 
tas 
jos
nių 
nių

Giedra ir vešiau šiandie; ryto
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Milicijos dvasia
Austrijoj stiprėja

•ysim visa, kad suskaldžius 
Austriją į trupinius!.”

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 27, 1918, 
M reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 26.
Del dabartinio visiško moralio 
pakrikimo politiniame monar- 
cijos gyvenime, abejonės nebe
gali būt, kad Austrija sparčiai 
slenka revoliucijom Dr. Leo Le- 
derer rašo štai ką Berlyno Ta- 
geblatte:

‘‘Kada ministerių pirmininkas 
Clain Martinio rezignavo, Aus
trijos kaizeris tuojau sukvietė

malonių dalykų, išskiriant tik 
vieną von Seydlerj. Užtat kaize
ris ir paskyrė Seydlerį premjeru. 
Kaizeris pasakė jam: “Jųrs pasa
kojote man tik malonių dalykų.

trijįj daug blogesniame padėji
me negu ji kada nors buvo.

“Laike paskutinių debatų par
lamente šilę dalykų sugedimą 
karštoj kalboj išrodė čekų lyde
ris, Dr. Slransky, paskelbdamas 
kairę visam, kas yra Austrijoj vo
kiška, pradedant nuo paties Vo
kietijos sėbro Austrijos valdžioj, 
von Seydlerio. Jis šaukė: “ Del 
žmonių, dagi dėl čeku, mes turi
me ktsoti su ta vokiečių Austri
ja. Ir mes darysime visa ką, i- 
dant ją išdraskius ir suskaldžius 
į trupinius. Austrija tai nėra 
tėvynė, kuri turėtų patriotizmo 
ir patriotų. Ji yra sujungimas 
aštuoneto tautų, tarp jų ir vokie
čių. Vienatinis valdžios uždavi
nys tai st<?nt?ties -visas tas įvsii- 
rias tautas sutaikyti, o neduoti 
progos vienai jų viešpatauti, lies 
kitaip bus bėdos. Musu, kareiviai 
čekai atsisakė kariauti už tą ger
manizuotą Austriją. Ką jie, pa

, Jie puolė ant priešų ne 
tam, kad kovoti su juo, bet kad 
palaikyti jo kovą prieš tą 
kiečių Austriją, kurios mes visi 
nepakenčiame”. —

‘‘Atsimenant, kad von Seydle-

todėl jus esate mano hnogtts”. siųsti fronfan, padarė, tai tebu- 
•Von Seydleris, kurio rezignacija nie neužmirštama visiems mums 
dabar liko priimta, palieka Aus- lekcija. Jie puolė ant priešų ne

. t • T i ___ 1... 1 1 _ ____I! f • • • •■K/il 1» m # I
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dus Austrijoj, o taipjau žodžius 
grafo Czernino, kurs nesenai sa
vo kalboj augėlesniajame bute 
pasakė, jog Vokietijos prietely- 
bė tai Austrijos gyvastis, bus vi
sai nesunku parinkti visą eilę 
menkų premjierų iš augštųjų 
valdininkų tarpo. Buvo jau mi
nimi vardai Maxo von Hussare- 
ko, barono von Handlis ir kitų, 
bet ir tie, nors turėtų šiek tiek 
talento, nesugebės sutaikyti vo
kiečių elementą Austrijoj su di
dele didžiuma vokiečiams prie
šingų tautų. Ankščiuu ar vClinvi 

Austrijos sostui beliko tik vieniu

ti, būtent, padaryti Austriją fe
deracija aštuonių tautų, pilnai 
lygiomis kiekvienos teisėmis.”

Socialdemokratų interpeliacija

SBBB

Didelis Metinis Piknih »s
Rengia Draugyste Palaimintos Lietuvos Q. Chernaucko Darže, Lyons, III
Nedėlioję, Liepos 28,1918
Pradžia 10-tą vai. ryte. Inžanga 25c porai

nieko neturi; apie tūkstantis li
goniai, kurių didesne dalis ser
ga džiova.

Šveicarijos Raudonasai Kry
žius norėtų sušelpti juos, bet 
neturi pinigų..

nigų gal būt' pakaks trims mė
nesiams bent tiems, kur labiau
siai vargsta, sušelpti.

SU4EIDC KAIZERIO SLJNV?

Maloniai uŽkviečinme visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus 
atsilankyti i musų piknikų, kur galėsite linksmai praleisti laika, prie 
gražios muzikos pasišokti. Nepamirškite dienos.

KAIP VAŽ1LOTL Tėmykite! 22-ros iki galo, ta pačia gal ve Lvons 
karais iki pat daržo P Kviečia KOMITETAS.

Pirmas Didelis

P IK N IK A S
Su 5 Dovanomis: Pirma—$10.00, o kitos keturios dovanos po $5.00

Parengtas

WESTSIDeS CENTRO KETURIŲ DRAUGIJŲ: 
Liet. Darb. Dr-jos, šv. Roko Db-jos, L. P. D. P. Kliu

bo ir Moterų ir Merginų M. P. Aušros Vartų

Nedėlioję, Liepos 28,1918
NATIONAL GROVE

riverside, ill ♦

Pradžia 9 valandą išryto Inžanga 25c.
Serijos geros vietoj tikieto įžangos j daržą

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvės, visi esate kviečiami i šį Pik
niką skaitlingai atsilankyti. KOMITETAS.

PASARGA: Iš visų dalių miesto važiuokite 22ros gatvės karais iki 
sustos, o iš ten paimkite La Grange karus, kurie atveš prie daržo

MILŽINIŠKAS

PiknikaS
4

Parengtas -
5-kių Chicagos progresyvių draugijų spėkomis: 
Draugystės D. L. K. Keistučio, 
Draugystės Apšvietimo Brolių, 
Draugystės L. B. ir S. Amerikoje, 
Draugystės Jaunikaičių Dainos Mylėtojų ir 
J. L. V. D. Pašelpinio K Ii ubo.

įvyks

Nedėlioj, Rugpjūčio 4, 191^
G. M. Chernaucko Darže

LYONh,ILt.'S'i ! 5

Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 25c ypatai.

; _ ■. * Orkestrą Joseph Phillips
PASARGA:—Važiuoti galima bile karais iki Ogden avė. 

Ogden avė. į vestus iki sustos 48th avė,.; iš tęn paimkit Lyons 
karus, kurie daveš iki daržo.

Didelis Piknikas
Parengtas

DRAUGYSTĖS ŠV. KAZIMIERO KARALAIČIO 
Nedėlioję, Rugpjūčio (Angust) 4, 1918.

NATIONAL GROVE, RIVERSIDE, ILL.
įžanga 25c porai. Pradžia 10 vai. ryto

. Kviečia visus KOMITETAS.

Time translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, 111., July 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 26. — 
Austrijos social-demokratai pa
darė interpeliaciją parlamente, 
reikalaudami, kad Austrijos val
džia tuojau tartųsi su Vokietija 
reikalu bendro nustatymo karės

jaut Austrijos norą taikyties be 
aneksijų ir kontribucijų, — sa
ko Nieu,wc Rotterdamsche Cou- 
rant gauta iš Vienuos telegrama. 
Social-demokratai nurodo, kad 
Austrijos-Vengrijos valdžia nie
ko griešta nedaranti prieš Vokie
tijos miiltaristų partiją, kuri 
šiuo tarpu vyrauja.

O ne! Visj jie toli nuo ugnies.

True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, HL,Juiy 27, 1918, 
us rcųuired by the net af Oct. G, 1917.

GENEVA, liepos 16. — “Kiek 
Jūsų didenybės sūnų žuvo karėj ? 
Kiek jų Sužeista ar šiaip užgau
ta?”

Tokių klausimų telegrafu.pa
siuntė Vokiečių kaizeriui pas
torius Dryander, įsteigėjas nau
jo liberališki laikraščio Frie- 
densruf (Taikos Balso), Zueri- 
che.

“O jei kaizerio šeimynoj nėra 
ne vieno nė užmušto nė sužeis
to, tai prašome paaiškinti, ko

dėl taip”, sako toliau telegra
ma.

Ka’zeris \Vilbelmas betgi nie
ko neatsako.

MAXIM GORKY MIRŠTĄS.

Baduolių riaušės.

Truejranslation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASIIINGT()N, D. C., liepos

Šveicarijos praneša, kad Prago
ję vėl kilusios badaujančių žmo
nių riaušės. Sako, kad Pragoj 
nebėra duonos jau nuo liepos 
7 dienos.

Rusai Šveicarijoj
kenčia vargą. Pašalpa iš 

Raudonojo Kryžiaus.

True translation filed wilh the post- 
inasler at Chicago, III., July 27, 1918, 
as rcųuired by the aet of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON. — Karės ta
ryba paskyrė 75,000 dolerių ar
ba, sulig dabartiniu pinigų kur
su, 300,000 šveicariškų frankų 
vargą kenčiantiems Šveicarijoj! 
rusams sušelpti. Pašalpą da
lins Rusijos Piliečių Draugijos! 
komi lėtas ir dvi kitos draugijos! 
Šveicarijoj, po priežiūra esan
čių ten Amerikos Raudonojo!

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Julv 27. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KOPENHAGEN, liepos 25.— 
Speciale telegramą iš Helsing- 
forso praneša laikraščiui Extra- 
bladet, kad Maxim Gorky mirt

?;į mokėti dolerį, penkis, dešim
tį ar daugiau, nusipirks Lietu
voj neprigulmybę... bus užra
šyta, kas kiek įmokėjo, bus pa
rodyta, kas myli savo tėvynę...

Aiškino atstatymo bendrovę. 
Labai smulkiai vis tą patį išdė
sto. Žmonėms nusibodo, ne
kantriau,jasi, kili šnekasi, kiti 
snaudžia.

Kaip tik kalbėtojas truputį 
sustoju kttlbčjęs. tuoj vi«n salė 
plešku, plešku, plešku, <iel-j 
nais ploja, mano, jog jau užsi
baigė. Bet kalbėtojas vėl tęsia 
kalbą. Žmonės raukosi:

— Argi jau nebaigs tas kalbė
tojas kalbėjęs?

—Tegul jau Šliupą užleistų, 
nusibodo vis tą patį. Apsivarly- 
damas mučija! — girdėti tokie 
ir tolygus publikoje murmėji
mai.

Vėl nutruko kalba, vėl pleš- 
kininias svetainėje ir vėl tęsiasi 
kalba. Daug jau išeina, nes la
bai šilta, trošku, ir kalbėtojas 
nuolat šluostosi ir šluostosi pra
kaitą nuo veido, bet savo kal
bą, kaip tai sako, mučija do mu
čija. Vos-ne-vos pabaigė. Pub
lika atsikvėpė.

Pirmininkas pristato Drą 
šliupą; paguodžia jį, jog pavar
gęs, kasdien prakalbas laikyda
mas, ir dabar dviem 
kalbėsiąs.

Atsistot

kalba:
— Broliai ir sesers, atsimena

te, kaip čia pirm trejų metų va
žinėjo po Ameriką toksai mela
gis, Andrius Bulota... advoka
tas; aukas rinko nukentėjusioms 
nuo karės. Nevienas girdėjote 
tas melagystes. Taip gi ir mu
sų rašytoja Žemaitė buvo į tą 
šaiką įmaišyta •— gaila... Da
bar noriu jums trumpai papa-jsti! — vėl rimtas balsas, 
šakoti apie lietuvius, pabėgę • ---- Vyrai, moters, kas

Klausausi ausis ištempusi, ką

i f IV
Skundžia Paderewskį ant 

$50,000.,
t

True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, III., July 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917,

NEW YORK, liepos 25. — I- 
nocencio Sillingardi, koncertų 
rengėjas, padavė tieson žinomą 
lenkų pianistą, Igną Pa<kA’cws- 
kį, dėl sulaužymo kontrakto. 
Reikalauja iš jo 50,000 dolerių: 
atlyginimo.

Kryžiaus atstovas Berne, p. Tay-[ 
lor, kablegramu praneša, kad 
pagelba neapsakomai reikalin
ga. Pasak jo, Šveicarijoj esą a- 
pie 6(100 rusų, daugelis apsišvie
tę inteligentingi žmonės, kurie! 
ligi revoliucijos gaudavo pinigų

jų daug buvo studentų. Be to, 
daug moterų ir vaikų. Revoliu
cijai kilus tie žmonės nebegalė
jo gaut pinigų iš Rusijos. Jų 
pajamų šaltiniai Šveicarijoj vis 

•mažėjo ir mažėjo, iki jie atsidū
rė visai be maisto ir pastotgės. 
Iki nesenai Rusijos legacija, ku- 

Iri priklausė dar1 Kerenskio vai- 
I tižiai, duodavo kiek- pašalpos 
j tiems, kur labiausiai buvo jos, 
Į reikalingi, bet dabar ir ji nieko

NAUJA W. S. S. KAMPANIJA

True translation filed \vilh the po:-- 
master at Chicago, III., July 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917, 
Tęsis nuo 15 iki 22 rugpjūčio.

Lloyd D. Waddell, Cook aps
kričio karės tausumo komiteto 
pirmininkas paskelbia, kad nuo 
rugpjūčio 15 lig £2 busianti spe- 
cialė Persbingo savaitė.

Rengiamos tam tikros languo
se išstatyti kortos su geriausiu 
generolo Persbingo paveikslu,* 
kurios bus dalinamos kiekvie
nam, kas tą savaitę pirks karės' 
taupomųjų ženklelių.

Dr, Šliupo Prakalbos
Su plačiu programų.

1

Liepos 20, — Mildos svetaine 
pilnutėlė žmonių. Krėslai’ visi 
prisėdę dar ir pasieniais eilės 
stačiųjų.

Ant steičiaus kaži-kas kalba 
.—labai negarsiai; ištolo tik ku- 

j rį-nekurj žodį galima išgirsti. 
Centralinį Komitetą, neprigul 
mybės fondą, atstatymo bendro
vę minėja. Iškėlęs rodo kaž-ko-Kai kurie tų rusų dirba fabri

kuose, kai-kurie ukėse. Daugelis} kias knygutes, 
betgi jau seni žmonės ir nepratę • Kas užsidės ant savęs mė- 
prie sunkaus fiziško darbo. M i- nosinį mokesnį, — sako, — gaus 
žiausia du tūkstančiai jų visai tokią knygutę.,, reikia į mčne-

nies užkaistas kaisti.
• —Tylėk su savo balsu. .. Ma
tai, kolektuoja!

—Prašau balso, noriu paklau 
sti...

—Vyrai, kas dolerį, kas pu- 
ąę meskit, — pirmininkas ant 
steičiaus tupčiodamas šaukia ir, 

į pasienį ranka moja tylėti.
-—Prašau balso, noriu paklnu-

>as. Tei
sybė,. pavargęs. Labai lėtai kal
ba, taip-pat ištoliau maža tegir
dėti; bet gerai įsiklausant ga
lima suprasti, kad apie Lietuvą 
kalba: jos praeitį, didumą, pla
tumą, spėkas minėja; jos ateitį 
plačiai išdėsto.

Bekalbėdamas atgijo ir išbu
do Dras Šliupas. Ima balsiai 
(kalbėti, o garbindamas sociali
stus, bolševikus: “kraujalakiai”, 
“vagįs” — ir labai garsiai su
šunka.

—Mums reikia kapitalo, —sa
ko: —be kapitalo kultūros nėra; 
mums reikia kapitalo savo kul
tūrai tverti... Kas nori tėvynei 
gera — o tikiuosi, kad visi nori 
— meskit dolerius tam tikslui 
ir tokiu budu, kaip draugas Rač 
kauskas aiškina.

Toliau vis atkartodamas bol
ševikus keikia. Pasakoja, kaip 
vieną kunigą užmušo, o kit i, nu- 
sivežę už miesto, drabužius nu
draskę, subadė, dar kelis šūvius 
į jį sušovę, pliką paliko; tas pė- 
ščias į miestą parėjo. “Ir čia 
Amerikoje tokių atsiranda —

ksą varo.
Publikoje triukšmas.
—Tu bolševikas... tavo klau 

simas niekai!.. Kas kiek dau
giau? Dešimties betrūksta! 
šaukia dentistas. Patriotai, duo
kit, meskit!..

—Iš publikos balsai: — Ku
nigiškai, dvejos kolektos...

<—Iš vieno pasienio, atkišęs 
dolerį, grūdasi prie steičiaus; iš 

Triukšmas, 
publika maišosi, kėdės stumdo. 
Juokiasi.

—Noriu balso, paklausti...
—Nesvarbu tavo 

tylėk!..
—Išgirsi, žinosi, 

ne...
—Vyrai, moters, 

ginu?. . Pereiti su kepure: kas 
duos kvoderį ,kas dešimtuką...

■—Prašau balso, noriu paklau- 
.sti, iš pasienio rimtai šaukia.

Pirmininkas prišoka prie da
ktaro ir vėl ant steičiaus. .

—Daktaras pavargęs, neatsa
kinės viešai. Prieik ir paklausk, 
ko nori žinoti...

—Vyrai, moters, kas dau
giau? Jau septynių betrūksta, 
—priduria dentistas.

—nenoriu privatiškai, noriu 
viešai paklausti. Prieš publiką 
nialiavojot, viešai ir atsakykit!

—Tu bolševikas, tave pažįs
tu. Patriotai, ko vėpsot? mes 
kit dolerius!

Dentistas strykt, šoko į pa 
sienj. Krėslai turrurum trakšt, 
pakšt! pykši! Ala-la-la-la—bal
sai; nebeišmanyti žodžių. Vie
ni pro duris, kiti ant kedžin pa
šoka. Visa svetaine kunkuliais 
užvirė.

Dras šliupas, užsirakęs ciga
rą, kepurę užsimovęs, pūsdamas 
durnus žiuri į tą triukšmą. Ka- 
žikas boba, pripuolusi capt, už 
rankos daktarui, į publiką rodo:

—Vienybė, daktare! Tai ta
vo vienybė, pasistebėk!

Kita boba vaiku nešina, po 
publiką lakstydama, net vaik. 
galvelė lakatuoja, šaukia:

• — Pro langą išmesti! Pro la
ngę išmesti!.. Tik nežinia ką 
mesti, dentislą, balso prašan
tį, ar dolerio nedavusį?

Nebelaukdami programo ga
lo, slenka trepais žemyn, kiek
vienas savo pastebėjimus išrei
škia :
( —Dentistas pritruko pacien
tų, nori kitiems dantis daužyti...

—Tegul tik savo dantis dabo
ja!.. '•

—Pro langą išmesti! — mo
ters balsas pritaria.
C • ; . —žemaitė.

Žodis į žodį ėmė pasakoti Bu
joto kalbą. Gerai atsimena, lyg 
susirašęs butų. Taip aiškiai pa
bėgėlių vargus nupasakojo. Tuo
met Dras šliupas, ramiai sau čia 
sėdėjęs, taip tikrai viską žino. 
O Bulota, sykiu su visais pabė
gėliai ir savo gimine bėgęs, vi- 
s,<3 vargus kentėjęs tiek prime
lavo.. . įstabu! Kame ir kasįkito dolerį kyšt, 
ta melagių šaiką, kur Žemaitė—: 
įmaišyta? Nupiešęs Vargus, su
sisuko prie pašalpos. Garbino 
nuopelnus centralinio komiteto. 
Kiek milijonų per savo rankas 
perleido; kiek mokyklų badau
jantiems įsteigė... Kuniguk iš
garbino: kas klebonija buvo 
jaunų mergaičių prieglauda į-

--Socialistams, bolševikams 
Lietuvoj vietos nebus! — gar
siai sušukęs į stalą kumščiu rė
žia. — Neįsileisim! Publika 
juokiasi, kuždasi:

imt viršaus, gerieji iškris...
— Ne, daktarai egzaminuos. 

Gerus po kairei, kraujalakius 
po dešinei statys...

Kalbėtojas vis pašalpą garbi
na:

— Centralinis komitetas nu
pirko spaustuvę už 40 tūkstan
čių: spausdino maldaknyges ir 
giesmių knygeles katalikams ir 
protestonams... Pasidėkojant 
lokiam naudingam darbui, ne
vienas pabėgėlis gyvas išliko, 
dabar grįšią j tėvynę, po ketu- 
ris-penkjs šimtus verstų pešti 
eina, pamėlynavę iš bado.

Publikoje ki, ki, ki! patyliais 
šnibždasi:

- Maldaknyges jau sugriaužė, 
ir badas.

- -Teisybė, mat, kad ne viena 
duona žmogus gyvas...

Toliau šaukia Dras šliupas:
—Garbingus ir naudingus da

rbus atliko centralinis komite-
Visus vienybei! lus» ° tus Kapsukas su savo sėb-

šaukia ir kaip tą vienybę vykinti 
aiškina. Susiėję visi vadai iš

irais viską konfiskavo, išdraskė, 
sutrypė, išblaškė!

Keikia socialistus ir į vienybę 
šaukia. S

Tėmiju išsižiojus, žodžius! 
gaudau, kadagi čia paaiškins; 
Bulotus melus, į kurių Saiką ir 
Žemaitė įmaišyta; bet nesulau-i 
kinu. Pasibaigė prakalbos.

Prasidėjo svarbiausia progra
mų dalis.

Pirmininkas paskelbė:
—Kas norės, galės paduoti 

klausimų gerb,. daktarui... Au
kų surinkta šešiosdešimt keli

bėję, susivieniję, galėtų išvien 
veikti, bet, ant nelaimės, to nė
ra, tik riejasi, pjaunasi, kolio- 
jasi...

Klausydamosi atsiminiau gir
dėjusi įkaušusių žmonių gin
čus: ‘‘Aš negaliu su tavim, kam 
tu mane keiki?” —- “Tu velni, 
>itsiutėli, kada aš tave keikiau?.. 
Po šimtą pypkių, mes geruoju j 
gailini gerti!” i

Pabaigė prakalbą, 10 minučių
pertraukos paskelbė. Pradėjo' doleriai... 
aukas rinkti; publika kuone vi-1 ‘—Už likietus surinkta šešios- 
sa sukilo, daugumas eina pro «l<-’,šiint keli doleriai, —< priduria 
duris. Pirmininkas šankia: (<lentistas: trūkstą dvidešimt do-

—Neišeiki^, palaukit, Dras iki pusantro šimto, 
šliupas antru atveju kalbės! į —Vyrai, sudėkim tą dvide-

Svetainėje šuru, šunį, šuFu! šimtį dolerių! — pirmininkas 
būreliais šnekasi, ginčijasi, bal- šaukia: — subytysim visas ko
štai juokiasi. |lionijas su pusantro šimto au-

Pertraukoje. slinkome arčiau hų! Iš pasienio balsas:
steičiaus, nes vietos kėdėse iki* —Prašau balso, noriu paklau- 
valios liko. . sti. ,

Išeina antru atveju Dras šliud Svetainėje ėmė judėti, krutė- 
pas, taip-pat iš pradžios lėtai Ii. lygu vanduo puode ant ug-

klausimas,

svarbus ar

kas dau-

aukščiau.
Roseland 

.. Music 
J Shop

11146 S Michlgan Are., Chicago, III 
TeĮsphons Pullman 0-47
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Geras Apetitas 
yra pamatinis reikalavimas, 
ant kurio gera sveikata turi 
remtis. Kad užlaikius apeti
tą ir kad sustiprinus visus vir
škinimo aparatus, kad šie ga
lėtu atlikti savn darbą atsa
kančiai, reikalinga kartas nuo 
karto vartoti gerai žinomą vi
duriu vaistą:

Severos
Skilvinis Bitteris

(Severa’s Stomach Bitters.) 
Sis yra žinomas po visą Ame
riką, kaipo geras viduriu vais
ias ir alkintojas. Sis vaistas 
gelbsti apvalyme viduriu, pra
šalinant užkietėjimą ir nerviš
kumą. ‘ Vidurių karščiavime 
jis turi ypatingą vertę, nes jis 
sumažina atakas, paliuosuoja 
nuo skausmų ir prašalina trau
kimus.
Kaina: 75c ir $1.50 aptickosc 

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, la.

Mintis — žmonių 
valdytoja.
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(Tąsa).

XXII.

“Mon Vieux, Prends 
du Fer Nuxate”

Tas yra ką jus girdite “Ten" dargi 
Francijoje, jie «ako

64

Argi (ai nėra stebėtinas apsi- 
| reiškimas, jog žmonės tikrai ži| 
-nodami, kad ką jie pasėja bei 
Į pasodina dirvoje, tas pats sugrį- 
jžta jiems toje pat formoje, tai 
yrą - aiškiai žinodami, kad se

gdami korinis negali tiketies pja
uti kviečius. Jie absoliutiškai ig
noruoja šį įstatymą kas link

J dvasiško sėjimo?
Kokiu principu remdamies 

’ mes galime tikėties pjauti vai
sių laimes ir užsiganedinimo, 
kuomet per ištisus metus mes 
sčjome sektą kaip lik priešingų 
pobūdžio? Kaip mes galime pa
sitikėti vaisių sveikatos, kuomet 
mes visą laiką sėjame ligos sek-

Penki Daiktai 
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
. Tikuti atsakantis darbąs;
Pritaikytas drkpanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
Gauti savo pinigų vertę.

Tamsia prlpaz|stat minėtus penkis Pasku-

2)
3)
4)
5)
Jei
čiausius Daiktus, lai kreipkitės tiktai pas:

MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas, 
TeL Boulevar<( 9728.

A.
3239 So. Halsted St. TeL Boulevar<( 9728, Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vielinių, taip ir užsieninių sahtpelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti j jūsų namus ar ofisą. ' t> ■ . J

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje. <•
Didelis pasirinkimus rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

angliškų. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsidlioda ant leng
vo Išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėliu, 
žiedi;t lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojauių mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDR1K, 
3343 S. Halsted st.---------- Tel. Drover 8107----------- Chicago, UI.
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Mes bepročiu pavadintume tą 
ūkininką, kuris sėdamas piktžo- 

Imk Nuxated Iron kliu sėklas tikėtųsi pjauti kviečių

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury. Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šluby Tšvldaus, po >1.19 ui gal.
CARR BROS. WRECKB¥G CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chleago, UI.
derlių. Bet mes patįs sėjame 
baimės mintis, rūpesčio mintis,

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apic.šj žodyną aiškiai apsako jo ver

tę riors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertes, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

Senas Bičiuli
Kaipo vaistas, sustiprintojas ir krau- mintis iiei’iniasčio ir abejonių ir 
jo subudavotojas, galbūt jokia gy- Ln(l(.| mes neuaunnmeduolė nebuvo sutikta su tokia dide- sieiiimes kotu i nūs negauname 
le pasekme, _ J 
Iron.. Yra tikrai darodyta, kad su 
viršum trjs milionai žmonių kas me
tas priiminėja ją vien tik šiame kra
šte. Ji buvo aukštai perstatytu ir 
vartota tokių žmonių kaip Gerb. Le- 
slie M. Shaw, buvusia Prezidento 
Kabineto viršininkas (Iždo sekreto
rius), Suvienytų Valstijų Teisėjas 
Atkinson iš Čourt of Claims Wash- 
ingtone; Teisėjas \Vni. L. Chambers, 
Commissioner of Meditation and 
Conciliation, buvusi,s vyriausias tei
sėjas iš International Court, Samoa, 
buvusis Suvienytų Valstijų senato
rius ir Vice Prczldential Nomince 
Charles A. Townc iš Minesota; buvęs I 
S. V. Senatorius Richard Rollaml’ 
Kcnney iš Delaware, dabartiniu lai
ku Assistant Judge Advocate Gene
ral U. S. Amiy; General John L. 
Clem (Atsitarnavęs) būgnininkas 
vaikas iš Shiloh, buvusis seržantas 
S. V. armijoje, dar būdamas dvyli
kos metų. General David Stuart 
Gordon (Atsitarnavęs), atsižymėjęs 
kovoje prie Geltysburg; gydytojai, 
turėjusieji ryšius su gerai žinomais 
ligonbučiais, užrašinėjo ir rekomen-f 
davo ,jj. Buvęs Sveikatos Komisijų- 1 
nierius Wm. R. Kerr, iš Chicagos, 
sako kad ji lurėlŲ būt vartojama 
kiekvienoje ligoninėje ir užrašinėja* , 
ma kiekvieno gydytojaus. •

Dr. A. J. Nesvman, vėliausias Po-Į 
licijos gydytojas Chicagos mieste ir! 
buvusis Namų chirurgu Jefferson | 
Park Ligonbulyje, Chicagoįe, sako ni{J jr nedorybes, jis pjaus tokį 
\uxatcd Iron darodė jo paties ban- e 
dvmu perviršijantį kiekvieną sutai- 
symą. kokį jis kuomet nors varto
jo dėl atitaisymo kraujo, atgaivini
mo nervų, sustiprinimo muskulu ir 
sutvarkymo virškinančių betvarkių. |

Dr. James Francis Sullivan, bu
vęs gydytoju Bellevue l.igonbulyje 
(Išlaukiniame Departamente). New 
York ir \Vcstchester Pavieto Ligon- 
bučio, sako, kad yra tūkstančiai vy
rų ir moterų, reikalaujančių sustip
rinimo ir atitaisymo kraujo, bet ne
žino ką imti. Jo nuomone, nėra nie
ko geresnia, kaip organic iron —- 
Nuxated Iron — dėl padauginimo 
kraifjo ir pagelbėjimo padidinti sti
prumą ir pakantrumą vyrų ir mo
terų, kurie išdegino peranksti sa^o 
nervų energiją laike šii 

užsiėmimo.
Jeigu jus nesijaučiate gerai, j(is 

turite padaryt sau sekantį išmėgi
nimą: Statykite, kiek ilgai jus gali
te dirbti, arba kiek toli jus galite 
nueiti be nuovargio. Paskui paim
kite dvi po penkis granus Nuxated 
Iron plotkcles po tris kartus į die
ną po valgiais bėgyje dvieju savai
čių. Po to vėl išmėginkite savo sti
prumą. palėmykite, kiek jus atsi
gavo I e”. -

Išdirbėjo Pastaba—Nuxated Iron, 
kuris buvo vartotas buvusiais na
riais Suvienytų Valstijų Senato ir 
Atstovų Buto ir kitų įžymių žmonių 
su tokiomis stebėtinomis i>asekmč- 
mis ir kuris yra prirašytas ir pata
riamas viršminėlų gydytojų, nėra 
paslaptine gyduole, bet viena, kuri 
yra gerai žinoma aptickoriams vi
sur. Nepanaši į r>irmcsnį Inorganic 
Iron produktus, šis yra lengvai pri
taikomas, neužgauna dantų, neapjuo 
dina jų, nei nepagadina vidurių. Iš
dirbėjai gvaranhioja pasekmingą ir 
visiškai užganėdinantį rezultatą kie
kvienam pirkėjui, arba jie gražins 
jums pinigus. Ji yra parduodama 
pas visus gerus aptiekorius.

, kokią turėjo Nuxated | (|<.rliŲ nuolatines sandaros ir pa
tikrai darodyta, kad bu-’. . . _x .. .laimos- ' Derlius musų minčių 

yra tokiu pat rezultatu to įsta
tymo. kuris paliečia ūkininko 
derlių.

Kornų 
korinis, 
rbai vra 
mažų puikių bei subjauriotų

sekios gali išduoti tik

'pagal rųšį minčių, kurias jis sė
jo-

Žmogus, kuris sėja sėklas ne
pasisekimo, negali laukti der
liaus pasisekimo, taip pat kaip 
ūkininkas sėdamas kakalius, ner 
gali pjauti kviečius. .Jeigu žmo
gus sėja sėklas optimizmo, min
tis sandaros, sveikatos, nekalty
bės, teisybės, drąsos, užsitikėji- 
mo, gatisos ir laimės,"jis .rinks 
tokius pat vaisius gausingo der
liaus. Bet jeigu jis sės nesutiki-

nksti sav 
andieniiuo

pat derlių.
Sandara yra spėka; nesantai

ka yra silpnumas. Pesimistiš
kos minlįs yra piktžolės, kurios 
pakenkia geram produktui ir 
sunaikina derlių. į

Kaip lengva ir priprasta butų 
musų gyvenimo didi problema, 
jeigu lik mes suprastume, kad 
dvasiški (protiški) įstatymai yra 
,taip-pat’ moksliški ir neperžen- 
gtini, kaip faziški įstatymai. 
Kiekviena smegenyse gimusi 
mintis yra sėkla, kuri turi išduo
ti leliją arba piktdagį, kūkalį ar
ba kvietį.

Musų karjeros yra pjūtimi 
musų dvasiškos sėjos. Jeigu mes 
sėjame veją, tai mes pjausime 
audrą- Jeigu mes sėjame min
tis gausos ir ištekliaus, musų 
derlius bus tokis pat; bet jeigu 
mes sėjame blogas, skupias, 
skardingas ir nepasisekimo mi
ntis, mes pjausime derlių skur
do ir neištekliaus. Kitaip sa
kant, gyveninio pjūtis paseka 
mintis. Kuomet mes matome 
saumylius ir mus atstumiančius 
— nepakenčiamus
mes žinome, kad tai yra derlius 

| smimylių ir nedorų minčių. 
. Kuomet matome ramius ir su
raminančius, linksnius veidus, 
mes žinome, kad tai yra pasek-

veidus,

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 
.-mugloje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 

Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depositg 
ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 

---------- ---------- V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlaa 

[Brewing Co<

W. KASPAR 
prezidentas 

H TO KASPAR 
vice-prezidentas 

JU LIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSK1 
pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. N»t. City Bank 
GEO. C. WIT.CE 

vlce-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasteriąs
PERVIRŠIJA $6,000,000.

Co.

įnė sėjimo sandaros ir meiles 
minčių.

Jeigu randasi visatoje kokis

ir valdąs kitus, tai juomi yra šis 
įstatymas — toks tokį pagimdo 
visur ir visuomet.

lį pradėtų raižyti ir draskyti sa- 
. vo kūną iki apsipiltų krauju, lai 

jis butų tuojaus suimamas ir 
atsakomon įstaigon patalpina
mas kaipo beprotis; bet, kuomet 
'mes plakame ir raižome, savo 
protą, savo dvasią aštriais jran- 
kiais-mintimis — neapykanta, 
skauge, pykčiu ir kerštu, mes 
skaitome save protingais ir noP- 
imaliais.
't Kiekviena mintis yra sėkla, 
kuri išduoda dvasišką augmenį, 
tokį pat kaip ji pati. Jeigu ran
dasi nuodai sėkloje minties-aug- 
mens, tai tie patįs nuodai rasis 
vaisiuje, kuris užnuodįs gyveni; 
mą ir suardys laimę ir pasiseki- 

^mą bei veiklumą.
Jeigu jus parduodate save sa

vo geiduliams, tai jus privalo f ę. 
tikėties tokios pat p jutęs. Žiikf 
gus, kuris persiduoda saumy- 
liam gyvenimui — nuolat imti, 
o nieko neduoti, negali rugoli 
jeigu jo pjūtis yra menka arba 
susideda vien iš piktžolių. Gy- 
ven tinas yra mums teisingas: 
jis duoda mums tai, už ką ipe^ 
mokame preke — ko mes j ieš
kome. Tiesa, daugelis iš musų 
reikalauja gerų daiktų nenorėk 
darni mokėti jų prekę; mes ga
uname tik tą, už ką mokamo, 
kadangi gamta kredito nepą/Js- 
ta — reikalauja grynais pini
gais. Ji suteikia mums visaką, 
jei lik mes užmokame prekę ir 
nieko su savimi nepasiimame, 
jeiųu jis nėra pilnai užmokėtas.

Ateinantis žmogus aiškiai su
pras, kad yra negalima sulaiky
ti derlių laimes ir gausos, sėjant 
Lekią nepasisekimo, skurdo, nu- , 
Kimininio ir abejonių. Jis sės to
kias sėklas, kad jos suteiktų pa- . 
geidaujamą derlių. Jeigu jis 
norės pjauti derlių karakterio 
grožybės, saldumo ir meilės, tai , 
jis sės sėklą mielaširdingumo, 
meiles ir geradarystės, ir jis ži- < 
uos, kad sėjant sėklą skauges, < 
neapykantos, užvydo, pikčio ir 
keršto, prisieis pjauti piktybių—

mintis grožybes, doros ir mei
lės neatsiektų tai savo ypatoje— 
kad jis neatsiektų sandarą, mei
lę ir dorybę savo gyvenime teisi
ngu irpaprotišku mąstymu. Lie
ka tik vienas klausimas — kaip 

.greitai? Nėra nei jokių abejo
nių kap link proceso šio darbo. 
Tai yra neperžengiamas įstaty
mas —* toks turi pagimdyti tokį.

Vagis negali nei pusiau tiek 
pažeisti tą ypatą, kurią jis apva-

Jis pridaro nemalonumų apva
giamai ypatai, bet tuo pačiu lai-į 
ku pats sau iš užpakalio užduo-' 
da snilugį nuodingu darbu. Mes.

kad mes negalime iš savo valios 
pažeisti kitą, uepažeizdiHiii pa
tįs save. Mes negalime užduoti 
smūgį savo kaimynui, patįs ne- 
aplalkydami tčkį pat smūgį arba 
dhr škaudesh^.1 Tai yra ta pati

apie 2 tūkstančiu metų atgal. 
Prieš tą laiką buvo skelbiama: 
—- *‘akis už akį, dantis už dan
tį” ir žiaurumas už žiauriųną, 
smūgis už siiAlgį, gyvaMtVs už 
gyvastį. Bet jis mokino mumis, 
kad mes neturime atsimokėti 
savo priešui. “Jus girdėjote sa-Į 
kant — akis už akį ir dantis už ( 
dantį; bet aš jums sakau, kad 
jus nesipriešintumėt blbgui: jei-!

1810 S. Halsted St Chicago, III.

;!<Sp«W-
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Aš. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, grrai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 iuėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1QQO sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir hnkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J Baltrenas. Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, 111.
= -J -- '/"I ------------ ——......  ,

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės 
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas 

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per 
CARL F. W0RM

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtą — $1.10.

L-— —-----r—-------— .................... - ■ ■

FARMOS FARMOS

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

&eo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampa* 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintele 
Šokių Mokyklą. Vi- 
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma- 
da;—angliški ir lie- 

AMdfin tuviški. AŠ užtik- 
W rinu, kad išmokin- 

" ” siu j trumpą laiką,
tokiai ats’buna kas panedėlį ir ket
vergę; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS su 
Dugelbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.

Ateinantis žmogus gyvens iš- 
.mintyje; jis žinos vienatinį bū
dą apturėti derlių fiziškos san
daros, spėkos, gaivumo, vikru
mo ir sveikatos — sėjimą min- 
čių-sėklų, kurios yra šaltiniu 
derliaus sveikatos. Jis bus tik
ras rusimi savo karakterio der
liaus, taip kaip šiandien ūkinin
kas yra tikras, jog derlius bus 
atsakantis sėklai.

Kūnas yra tik atspindžiu min
čių ir negali būti nieku kitu. Tie
siog yra negalinau daiktu, kad 
žmogus palaikydamas sieloje

atsukite kitą”.
I

“Jus girdėjote mokinant, kad' 
jus privalote mylėti savo kai-; 
myną ir neapkęsti savo priešą.1 
Bet aš jums sakau: mylėkite sa
vo priešus, Ihiminkite tuos, ku
rie keikia jus, darykite gerą 
tiems, kurie neapkenčia jus ir, 
melskitės už tuos, kurie beinie- j 
laširdingai elgiasi su jumis ir 
persekioja jus”.

Ta senovės pranašo filosofija 
yra taip teisinga ir taip moksli-j 
ška, kaip ir taisykles chemijos 
bei matematikos.

Ateinantis ^žmogus išvįs, kad 
atsidavimas blogiems geidu
liams arba sauvališkiems no
rams pažeisti kilus, atsidavimas 
neapykantps^ jr keršto geidu
liams, sunaikins jo spėką, ap
vogs jį protiškai ir fiziškai ir 
sudarkys jo paties nuveiktus da- 
rbųs; ,

Kūdikis kiša ranką ugnin ar
ba prie karšios geležies, kuliai 
skausmai karščio jį neišmokina 
vengti jų. Po visų kančių ir 
skausmų, kuriuos ^mes patiria
me nuo musų organizmo ardan
čių ir musų sielą nuodijančių 
minčių, po tani pąkuktinam pri
tyrimui tos rųšies kankinių, mes 
turėtume išmokti, jog tai yra 
perbrangus amatas, jog mes ne
išgalime mokėti tą augštą pre
kę, kad tik “aįsiveisus” kitam. 
Apsisaugojimas bei atsargumas 
pilnai apgins mumis, kuomet 
mes gerai pažinsime save. .

, (Bps daugiąu) ,'

Šiame laike farma tai yra ramiausis, saugiausia ir 
geriausis biznis. Jeigu nori gyventi ramiai ir užtik
rinti sau geresnį gyvenimų ateityj, tai nusipirk sau 
ūkę derlingoje dailioje North Dakotoš lietuvių ko- 
lionijoje. Inteikdamas krasos ženklelį kreipkis dėl in
formacijų pas: P. J. GABRIS,* Dogden, N. Dak.

Atidai Northsidiačiii
Šiuo pranešu, kad aš, seniausis barberys šios apielinkės, per

sikėliau iš senos vietos—1443 N. Paulina SI., — į naują — 1345 N. 
Paulina St. šiuo užkvieČiu visus atsilankyti i naują vielą. Tikiu, 
kad visi Ijusite užganėdinti.

JONAS ANDRUKATIS, 
1345 N. Paulina St., Chicago, III.

<------------------------------------ ;............ ........ ...... i----------- nT .-atyr

V1E RUSAS APTIEKOKIU8 ANT BRIDGEPORTO
IR SUAUGIEM8

Mokiniai aukso rėmuose nuo $8.00 |r au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aukščiau. Pritaikome akinius uidyką. 
Atminkit: Galvos nopčjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurios Ra
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda akįs. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
sta, netęsk Ilgiau, o j ieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

S. M. MESIROFF. Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF, 3140 80. MORGAN 8T„ CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kcdzie 8902 
Paulina Tol. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III. •1

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiam; 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopul 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., Šalę Mildos 
teatro.

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
IPhone Drover 5052 ■]

Chicago

Žemaites Raštai

Karės Metu

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1840 So. Halsted St., 
Chicago.
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Geras Apetitas 
yra pamatinis reikalavimas, 
ant kurio gera sveikata turi 
remtis. Kad užlaikius apeti
tą ir kad sustiprinus visus vir
škinimo aparatus, kad šie ga
lėtų atlikti savo darbą atsa
kančiai, reikalinga kartas nuo 
kitrto vartoti gerai žinomą vi
durių vaistą:

Severos
Skilvinis Bitteris

(Sovera’a Stomach Bittera.) 
šis yra žinomas po visą Ame
riką, kaipo geras vidurių vais
tas ir alkintojas. šis vaistas 
gelbsti apvalyme vidurių, pra
šalinant užkietėjimą ir nerviš
kumą. Vidurių karščiavimo 
jis turi ypatingą vertę, nes jis 
sumažina atakas, palitiosuoja 
nuo skausmų ir prašalina trau
kimus.
Kaina: 75c ir $1.50 aptiekose 

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Kapids, la.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll^ Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

(Tąsa).

XXII.
lai nėra stebėtinas apsi-Argi 

į reiškimas, jog žmonės tikrai ži- 
i nodami, kad ką jie pasėja bei 
ipasodina dirvoje, tas pats sugrį- 
jžta jiems toje pat formoje, tai 
•yra ■— aiškiai žinodami, kad sa
ldaini korinis negali tikėties pja
uti kviečius. Jie absoliutiškai ig
noruoja šį įstatymą 

! dvasiško sėjimo?
Kokiu principu 

’ mes galime tikėties 
šių laimės ir
kuomet per ištisus 
sėjome sektą kaip lik priešingų 
pobūdžio? Kaip mes galime pa
sitikėti vaisių sveikatos, kuomet 
mes visą laiką sėjame ligos sėk-

kas link

remdamies 
pjauti vai- 

užsiganėdinimo, 
metus mes

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tik)gi atsakantis darbąs;
Pritaikytas drhpanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
Gauti savo pinigų vertę.

z|stat minėtus penkis Pasku-

T 3>
5>Jei Tamsta pripazjstut

-čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:
A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,

3239 So. Halsted St. Tel. Boulevar^ 9728, Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausj sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sahipclių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta būna atdara nuo <S ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti i jūsų namus ar ofisą. ' •

“Mon Vieux, Prends 
du Fer Nuxate”

Tau yra ką jųn girdite “Ten” dargi 
Francijoje, jie nako •»

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje. r«
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

angliškų. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojauiy mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRI K, 
3343 S. Halsted st.---------- Tel. Drover 8167----------- Chicago, III.
= ----r. - - - --t r -r- --- - - - --

Mes bepročiu pavadintume ta
ukininką, kuris sėdamas piktžo-

Imk Nuxated Iron |\lių sėklas tikėtųsi pjauti kviečių

Senas Bičiuli

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui alubų išvldaua, po $1.1> ui gal.
CARR BROS. VVRECKItfG CO.

8003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie .šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę riors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuripiai, 
patįs viršui juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku- 
ros apdaruose— $7.00. Kreipkitės į:

derlių. Bet mes patįs sėjame 
baimės mintis, rūpesčio mintis, 

Kaipd vaistas, suntiprintojas ir krau- mintis ncrimasčio ir abejonių ir 
jo subudavotojas, galbūt jokia gy- nointiinmno
duolė nebuvo sutikta su tokia dide- steoiiiKS Ko<!< 1 ims iugauname 
le pasekme, kokią turėjo Nuxated | derlių, nuolatines sandaros ir pa-. 
Iron.. Yra tikrai darodyta, kad su-Į 
viršum trjs milionai žmonių kas me- ‘ 
tas priiminėja ją vien tik šiame kra
šte. Ji buvo aukštai perstatyta ir 
vartota tokių žmonių kaip Gerti. Le- 
slie M. Shaw, buvusia Prezidento 
Kabineto viršininkas (Iždo sekreto
rius), Suvienytų Valstijų Teisėjas 
Atkinson iš Čourt of Claims Wash- 
ingtone; Teisėjas Wm. L. Chambers, 
Coinmissioner of Meditation and 
Conciliation, buvusi,s vyriausias tei
sėjas iŠ International Court, Samoa, 
buvusis Suvienytų Valstijų senato
rius ir Vice Prczidential NomJnoe 
Charles A. Tovvne iš Minesota; buvęs] 
S. V. Senatorius Richard Rolland1 
Kenney iš Delavvare, dabartiniu lai
ku Assistanl Judge Advocate Gene
ral U. S. Army; General John L. 
Clem (Atsitarnavęs) būgnininkas 
vaikas iš Shiloh, buvusis seržantas 
S. V. armijoje, dar būdamas dvyli
kos metų. General David Stuart 
Gordon (Atsitarnavęs), atsižymėjęs 
kovoje prie Gettysburg; gydytojai, 
turėjusieji ryšius su gerai žinomais 
ligonbučiais, užrašinėjo ir rekomen
davo jį. Buvęs Sveikatos Komisijo- 
nierius Wni. R. Kerr, iš Chicagos, 
sako kad ji turėtų būt vartojama 
kiekvienoje ligoninėje ir užrašinėja
ma kiekvieno gydytojaus.

Dr. A. J. Nevvtnan, vėliausias Po
licijos gydytojas Chicagos mieste ir 
buvusis Naujų chirurgu Jefferson 
Park Ligonbutvje, Chicagc/je, sako 
Nuxated Iron darodė jo paties ban
dymu perviršijantį kiekvieną sutai- 
symą. kokį jis kuomet nors varto
jo dėl atitaisymo kraujo, atgaivini
mo nervų, sustiprinimo iuuskuIu ir 
sutvarkymo virškinančių betvarkių. į 

Dr. James Francis Sullivan, bu
vęs gydytoju Bellevue Ligonbulyje 
(Išlaukiniame Departamente), New 
York ir VVestchester Pavieto Ligon- 
bučio, sako, kad yra tūkstančiai vy
lų ir moterų, reikalaujančių sustip
rinimo ir atitaisymo kraujo, bet ne
žino ką imti. Jo nuomone, nėra nie
ko geresnia, kaip organic iron — 
Nuxated Iron — dėl padauginimo 
krat/jo ir pagelbėjimo padidinti sti
prumą ir pakantrumą vyrų ir mo
terų, kurie išdegino peranksti savo 
nervų energiją laike šiandieninio 

užsiėmimo.
Jeigu jus nesijaučiate gerai, j(is 

turite padaiyl sau sekantį išmėgi
nimą: Matykite, kiek ilgai jus gali
te dirbti, arba kiek toli jus galite 
nueiti be nuovargio. Paskui paim
kite dvi (>o penkis granus Nuxated 
Iron plotkeles po tris kartus į die-| 
ną po valgiais bėgyje dviejų savai-1 
čių. Po to vėl išmėginkite savo sti-į 
prunią. patėmykite, kiek jus atsi- 
gavote”. - 

Išdirbėjo Pastaba—Nuxaled Iron, 
kuris buvo vartotas buvusiais na
riais Suvienytų Valstijų Senato ir 
Atstovų Buto ir kitų įžymių žmonių 
su tokiomis stebėtinomis pasekmė
mis ir kuris yra prirašytas ir pata
riamas viršminėtų gydytojų, nėra 
paslaptine gyduole, bet viena, kuri 
yra gerai žinoma aptiekoriains vi
sur. Nepanaši į pirmesni Inorganic 
iron produktus, šis yra lengvai pri
taikomas, neužgauna dantų, neapjuo 
dina jų, nei nepagadina vidurių. Iš
dirbėjai gvarantuoja pasekmingą ir 
visiškai užganėdinantį rezultatą kie
kvienam pirkėjui, arba jie gražins 
jums pinigus. Ji yra parduodama 
pas visus gerus aptiekorius. >

sėklos gali išduoti tik 
Žmogaus nuveikti da- 
derlimųi didelių arba

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

laimos- 'Derlius musų minčių 
yra tokiu pat rezultatu to įsta
tymo, kuris paliečia ūkininko 
derlių.

Kurnu
korinis, 
rbai yra
mažų puikių bei subjaurintų, 
apsčių arba neišteklingų, žiūrint 
pagal rūšį minčių, kurias jis sė
jo-

Žmogus, kuris sėja sėklas ne
pasisekimo, negali laukti der
liaus pasisekimo, taip pat kaip 
ūkininkas sėdamas kūkalius, ner 
gali pjauti kviečius. Jeigu žmo
gus sėja sėklas optimizmo, min
tis sandaros, sveikatos, nekalty
bės, teisybės, drąsos, užsitikėji- 

*mo, gatįsos ir laimes, jis rinks 
tokius pat vaisius gausingo der
liaus. Bet jeigu jis sės nesutiki
mų ir nedorybes, jis pjaus tokį 
pat derlių./

Sandara yra spėka; nesantai
ka yra silpnumas. Pesimistiš
kos mintįs yra piktžolės, kurios 
pakenkia geram produktui ir 
sunaikina derlių.

Kaip lengva ir priprasta butų 
musų gyvenimo didi problema, 
jeigu lik mes suprastume, kadį 
dvasiški (protiški) įstatymai yra 
\taip-paf moksliški ir neperžen- 
gtini, kaip faziški įstatymai. 
Kiekviena smegenyse gimusi 
mintis yra sėkla, kuri turi išduo
ti lelijų arba piktdagį, kūkalį ar- 
ba kvietį. ■

Musų karjeros yra pjūtimi 
musų dvasiškos sėjos. Jeigu mes 
sėjame vėjų, lai mes pjausime 
audrų. Jeigu mes sėjame min
tis gausos ir ištekliaus, musų 
derlius bus lokis pat; bet jeigu 
mes sėjame blogas, skupias, 
skurdingas ir nepasisekimo mi
ntis, mes pjausime derlių skur
do ir neištckliaus. Kitaip sa
kant, gyvenimo pjūtis paseka 
mintis. Kuomet mes matome 
saumylius ir mus atstumiančius 
— nepakenčiamus — veidus, 
mes žinome, kad tai yra derlius 
sniimylių ir nedorų minčių. 
Kuomet matome ramius ir .su
raminančius, linksmus veidus, 
mes žinome, kad tai yra pasek-

me sėjimo sandaros ir meilės 
minčių.

Jeigu randasi visatoje kokis 
nors įstatymas, turįs pirmenybę 
ir valdus kitus, lai juomi yra šis 
Įstatymas — toks tokį pagimdo 
visur ir visuomet.

Jeigu žmogus pasigriebęs pei
lį pradėtų raižyti ir draskyti sa
vo kimų iki apsipiltų krauju, tai 
jis butų tuojaus suimamas ir 
atsakoinon įstaigon patalpina
mas kaipo beprotis; bet, kuomet 
'mes plakame ir raižome, savo 
protų, savo dvasių aštriais įran- 
kiais-mintimis — neapykanta, 

... skauge, pykčiu ir kerštu, mes 
ipIškaitome save protingais ir nor- 

’ i Aemaliais.
Kiekviena mintis yra sėkla, 

kuri išduoda dvasiškų augmenį, 
lokį pat kaip ji pati. Jeigu ran
dasi nuodai sėkloje minties-aug- 
inens, tai tie patįs nuodai rasis 
vaisiuje, kuris užnuodįs gyveni; 
mą ir siiardys laimę ir pasiseki-

Jeigu jus parduodate save sa
vo geiduliams, tai jus privalote 
tikėties tokios pat pjutęs. Žmo
gus, kuris persiduoda saumy- 
liam gyvenimui — nuolat imti, 
o nieko neduoti, negali ruguti 
jeigu jo pjūtis yra menka arba 
susideda vien iš piktžolių. Gy- 

| vėlumas yra mums teisingas: 
jis duoda mums tai, už kų me$ 
mokame preke — ko mes jieš- 
kome. Tiesa, daugelis iš musų 
reikalauja gerų daiktų nenorėr 
darni mokėti jų prekę; męs ga
uname tik tų, už kų mokamo, 
kadangi gamta kredito nepūs
ta — reikalauja grynais pini
gais- Ji suteikia mums visakų, 
jei tik mes užmokame prekę ir 
nieko su savimi nepasiimame, 
jciąn jis nėra pilnai užmokėtas.

Ateinantis žmogus aiškiai su
pras, kad yra negalima sulaiky
ti derlių laimės ir gausos, sėjant 
buklų nepasisekimo, skurdo, nu
siminimo ir abejonių. Jis sės to
kias sėklas, kad jos suteiktų pa-

norūs pjauti derlių karakterio 
grožybes, saldumo ir meilės, lai 
jis sės sėklų mielaširdingumo,

uos, kad sėjant seklų skauges, 
neapykantos, užvydo, pikčių ir 
keršto, prisieis pjauti piktybių *

mintis grožybės, doros ir mei
lės neatsiektų tai savo ypatoje - 
kad jis neatsiektų sandarų, mei
lę ir dorybę savo gyvenime teisi
ngu ir paprotišku mąstymu. Lie
ka tik vienas klausimas — kaip 

(greitai? Nėra nei jokių abejo
nių kaę link proceso šio darbo. 
Tai yra neperžengiamas įstaty
mas —■ toks turi pagimdyti tokį.

Vagis negali nei pusiau tiek 
pažeisti tų ypatų, kurių jis a p va-

Jis pridaro nemalonumų apva
giamai ypatai, bet tuo pačiu lai-! 
ku pats sau iš užpakalio užtino-* 
da smjugį nuodingu darbu. Mes, 
esame taip,sutverti ir prirengti, 
kad mes negalime iš savo valios 
pažeisti kitą, nepažeizdiHiii pa
tįs save. Mes negalime užduoti 
smūgį savo kaimynui, patįs ne- 
aplalkydami tokį pat smūgį arba 
dhr ^kaudeshy? Tai yra ta pa Ii 
filosofija, kurią Kristus skelbė 
apie 2 taikstančiu metų atgal. 
Prieitą laiką buvo skelbiama: 
—■ “akis už akį, dantis už dan
tį” ir žiaurumas už žiaurujną, 
smūgis už sjniigį, gyvaMlfs už 
gyvastį. Bet jis mokino mumis, 
kad mes neturime atsimokėti ’ 
savo priešui. “Jus girdėjote sa- Į 
kant — akis už akį ir dantis už 
dantį; bet aš jums sakau, kad 
jus nesipriešintumėt blbgui: jei
gu kas užgautų jus žandan, jus 
atsukite kitą”.

“Jus girdėjote mokinant, kad' 
jus privalote mylėti savo kai
myną ir neapkęsti savo priešą.! 
Bet aš jums sakau: mylėkite sa
vo priešus, laiminkite tuos, ku
rie keikia jus, darykite gerą 
tiems, kurie neapkenčia jus ir, 
melskitės už tuos, kurie bemie-1 
laširdingai elgiasi su jumis ir 
persekioja jus”.

Ta senovės pranašo filosofija 
yra taip teisinga ir taip moksli- j 
ška, kaip ir taisyklės chemijos 
bei matematikos.

Ateinantis ,žmogus išvįs, kad 
atsidavimas blogiems geidu
liams arba sauvališkiems no
rams pažeisti kitus, atsidavimas / 
neapykan(9S,,,jr keršto geidu
liams, sunaikins jo spėką, ap
vogs jį protiškai ir fiziškai ir

1810 S. Halsted St Chicago, UI.
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Aš. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojamas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterin, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sliprčt, gi rai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai aisigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimui 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bijteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1QQO sykių dėkuoju Salutaras mylistų gc- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoŠirdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

Reumatismo Worm’o
Reuniatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus j 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. WORM 

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.
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FARMOS FARMOS
Šiame laike farma tai yra ramiausis, saugiausis ir 
geriausia biznis. Jeigu nori gyventi ramiai ir užtik
rinti sau geresnį gyvenimą, ateityj, tai nusipirk sau 
ūkę derlingoje dailioje North Dakotos lietuvių ko- 
lionijoje. Inteikdamas krasos ženklelį kreipkis dėl in
formacijų pas: P. J. GABRIS/ Dogden, N. Dak.

Atidai Northsidiečiij
Šiuo pranešu, kad aš, seniausis barberys šios apielinkės, per

sikėliau iš senos vietos—1 113 N. Paulina SI., — j naują — 1345 N. 
Paulina Si. šiuo užkviečiu visus atsilankyti į naują vietą. Tikiu, 
kad visi busite užganėdinti.

JONAS ANDRUKATIS,\
1345 N. Paulina St., Chicago, III.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

.-mindoje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Batikoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Deposltg 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSK1 V. F. MASHEK 
pirklys prez. Pilsen Lumber Co.
H. E. OTTE J. PESHEL

vlce-prez. Nnt. City Bank «ekr. Turk Mnfg. Co 
2 GEO. C. WILCF OTTO KUBIN

vice-prez. T. Wilce Co. pre«. Atlai
JOZEF SIKYTA [Brewlng Co<kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVI4KAI

W. KASPAR

•1 TO KASPAR 
vice-prezidentas 
II.LIAM OETT1NG 
prez. Oeting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Co.

Ateinantis žmogus gyvens iš- 
įnintyje; jis žinos vienatinį bū
dų apturėti derlių fiziškos san
daros, spėkos, gaivumo, vikru
mo ir sveikatos — sėjimų min- 
čių-sėklų, kurios yra šaltiniu 
derliaus sveikatos. Jis bus tik
ras rųšimi savo karakterio der
liaus, taip kaip šiandien ūkinin
kas yra tikras, jog derlius bus 
atsakantis sėklai.

Kūnas yra tik atspindžiu min
čių ir negali būti nieku kitu. Tie
siog yra negalinau daiktu, kad 
žmogus palaikydamas sieloje

rbus. ‘ū, į Oi >?-
Kudikis kiša rankų ugnių ar

ba prie karštos geležies, kuliai 
skausmai karščio jį neišmokina 
vengti jų. Po visų kančių ir 
skausmų, kuriuos mes patiria
me nuo musų organizmo ardan
čių ir musų sielų nuodijančių 
minčių, po tani pųkuktinam pri
tyrimui tos rųšies kankinių, mes 
turėtume išmokti, jog tai yra 
perbrangus amatas, jog mes ne
išgalime mokėti tų augštų pre
kę, kad tik “atsiteisus” kitam. 
Apsisaugojimas bei atsargumas 
pilnai apgins mumis, kuomet 
mes gerai pažinsime save. .

. .(Bus dangum), ' h

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKOKIU8 ANT BR1DGKPORTO

VYRĄMS IR SUAUGIEM8
Akiniai aukso rėmuose nuo $8.00 Jr nu- 
K$Čiau. Sidabro rėmuose nuo >1.00 ir 
aukščiau. Pritaikome akinius uftdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku- 
nias, akių akaudčjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurios ga
li būti prafialintos gerų akinių pritaky- 
niu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei ‘jos raudonos, jei Kal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
sta, netęsk ilgiau, o jiešknk pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, 111. *1

Phone Canal 12.V
ŠOKIŲ MOKYKLA

yl &eo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintėle 
Z/iĮufl™ šokių Mokyklą. VI- 

si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma- 
da;—angliški ir lie> 

W tuviški. AŠ užtik- 
W rinu, kad išmokin- 
” siu į trumpą laiką. 

Tokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS su 
DHgelbininkėin.
1900 S. Union avė., Chicago.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiam; 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

> 3261 S. Halsted St. i
Il’hone Drover 5052 ■ |

dhieago

Žemaitės Raštai

Karės Metu

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1840 So. Halsted St 
Chicago.



Telephor.e Canal 1506

i

ne tiesa?
islalion filcd with the pnsl-įO ibucijų iŠ SdVO priešų.

t Chicago, III., Julv 27. 1918,

ateities,

v o kariškas jiegas, idant ga-

Dabar Toni Mann, mato

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12

.50

pačtu:
Metams ....................
Pus^i meto ...............
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Money'TlimO.
Orderiu, kartu su užsakymu. , I

$5.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

•• 8>w)imė reikalaut bylos

NAUJIENOS tombos ,.,kc 
•HE LITHUAN'ON DAiLv (patriotiškos parodos San 
pubiishrd Daily excent Suniiay by Eranciscoje. Nežiūrint to, 
Ih« i-iib...l.uan N»w, Pub. C.O., h>c.'kad apfe dvejeta8 dešimčių 

18*10 SO. HALSTED ST„ liudininkų prirodė, f
CHICAGO, ILLINOIS

jogei
I Mooney nebuvo ir negalėjo 
[būti nusidėjimo vietoje bom- 

, , bos eksplodavimo laiku, pri- Naujtenos eina haidien, išskiriant^ ., . .... ...... nn^irpm- nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- i SdlKintlCJl teisėjai, pašilėm 
Ha,/S,’ed .s‘-’*:hicugod darni kelių abejotinos dorosIII. — Telefonas: Canal 150b. .. asmenų pasakojimais, pnpa- 

| žino jį kaltu esant. Vėliaus 
j apie tris tų žmonių, kurie 
: liudijo prieš Mooney, buvo 
prirodyta, kad jie buvo pa-

. • . « « • • •• 1 •

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams ...................................
Pusei meto ......................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui.............

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija....................

‘Savaitei ...........................
Mėnesiui .t........................

Laikui bėgant išėjo aikš- 
..... ....................  jtėn ir daugiaus faktų, metu- 

Suvienytose Valstijose, ne Chicugoj, gj^ juodą Šešėlį ant priešin-
|gŲ UUU Y y v

(liudininkų. Tie faktai suji

Rašytoju ir korespondentų prašome»paskyrė 
munČIamus išspausdinimui laikrąš- nrnnnni'’ni tvj rankraščius adresuoti tiesiai, JVlOonej ui 
Naujienų Bedakcijai, o ne Bcdakto-, nilOSDrciulžiu 
riuus vardu. Bcikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
lės, be to paliekant platesnius tai*- 
fus tarp -eilučių. Beoakcija pasilai- 

(i visas teises rankraščius taisyti n* 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
■enkletių pakankamai f 
lėšoms apmokėti.

gų tam darbininkų veikėjui 
’li- 

dino San Francisco’s ir Ka
lifornijos visuomenę, ir ji ė- 

itnauji-
* šito reikalavimo 
r teisėjas, kuris 
mirties bausmę 

“džiurės”
Rot niekas 

elbejo. Teismo įstaigos 
\ iena po kitos atsisakė antru

ojo žmogaus bylą.
Kapitalistiški interesai 

persiuntimo -ajj£()rnjjoje pasįryŽO 11U- 
________  žudyt nekaltą žmogų vien

NAUJIENOS, Chicago, m
■MM HM

Mes norėtlitae'nfiatyti žmo 
gų, kuris apsiimtų parodyti, 
jogei centralinių valstybių 
laimėjimas negali turėt šito
kių pasekmių. 0 jeigu cent- 
ralių valstybių laimėjimks 
grasina šitokiais pavojais 
pasauliui, tai darbininkai 

viešpataujančiųjų klesų ga- negali sakyti, kad jiems yra 
lybę ir rydamas turtą, kuris visviena, kas išėis iš šios ka- 
šiap galėtų būt suvartotas j rėš. Jie yra kuodidžiausia- 
kulturos reikalams. j

Šitokį patirimą pasaulis 
turėdavo po kiekvienos ka
rės, kuri pasibaigdavo per
galėtosios šalies nuskriaudi- 
mu. 0 toks karės baigimo 
būdas iki šiol būdavo papra
sta taisyklė istorijoje; kone 
kiekviena taika turėdavo sa
vyje naujų ginklavimųsi, 
naujų karių diegų, štai del- 
ko susipratusieji darbinin
kai šiandie taip karštai dis- 
kusuoja taikos sąlygų klau
simą. Jie nori, kad ateinan
čioji taika butų ne tokia, 
kaip tos taikos, kurios buvo 
praeityje: jie reikalauja tai
kos be aneksijų, he kontri
bucijų ir su tautų apsispren
dimo teise.

šalyse prasidėtu ginklavimo
si lenktynės, kuriose priseitų 
dalyvauti ir kitoms šalims, 
kadangi joms butų pavojin
ga likti užpakalyje pirmųjų 
dviejų konkurentų. Tuo bu- 
du visose valstybėse augtų 
militarizmas, stiprindamas

į me laipsnyje užinteresuoti 
l.tame, kad Vokietijos inilita- 
ristų pastangos pavirstų nie
kais. n,u * ?

____________i-—----------—Ji—
l įi.į?.--Lyrai.1 * ---------- gvc■ ’ ■ ■ e r

Apžvalga
r...............

APSISPRE1NDIMO 
PRIEŠAI.

Eisime dabar nuo aplamų 
išvadžiojimų prie konkrečių 
pavyzdžių.

į įsivaizdinkite, kad dabar- 
tai, kad jisai buvo nepa-|tinę karę laimėtų centralės 

“ p sa- vajstybės — Vokietija su
Darbininkai pri- Austro-Vengrija, Turkija ir 
i savo draugą,[Bulgarija. Kas tuomet bu-

logus jiems ir ištikimas
“Visų kraštų proletarai, vie- > () klosai; “ 

nykitės”. —K. Murks. | vaĮ() užtarti i _
reikalaudami, kad (!alifor-l^u? 
nijos gubernatorius paliuo- 
suotu ji.Redakcijos 

i Straipsniai

Padarė 
progresą

Nesenai buvo žinių apie 
tai, kad garsusis Didžiosios 
Britanijos industrialistų va
das, Tom Man n, įstojęs į Ne- 
p r i k lausomą ją Darbin in k ų

Tasai darbininku v

nėjo i)o Suv. Valstijas ir lai
kė prakalbas apie industria- 
lizmą. Jisai mėgino atgai
vint čionai tubmet jau labai 
nupuolusį “aidoblizmo” ju
dėjimų, bet nieko neatsiekė. 
Susipažinęs su Haywood’o 
“vienos didelės unijos” sto
viu, jisai spaudoje išreiškė

mąsli
us ed by the art of Oct. 6, 1917

“Naujienos” skaito visai 
klaidinga tų nuomonę, kad 
darbininkams esą visai ne
turį rūpėti dabartinė karė, 
kadangi jų pradėjusios vieš
pataujančiosios klesos.

Darbininkams anaiptol nė 
ra visviena, koks butų karės 

l vedimo būdas. Karė juk ga
li būt vedama taip, kad jo
sios sunkumas (langiaus pul
tų ant turtingųjų arba ne
turtingųjų klesų. Darbinin
kų interesuose yra, žinoma, 
fcad kiek galint didesnė ka
rės naštos dalis butų užkrau
ta ant turtingųjų— visų-pir- 
ma mokesčių pavidale. Kas

I 1 • t • ...

valo ir dauginus mokėti pi
nigo šalies reikalams; to rei-lizmas

kaipo savarankė darbiniu- .kalauja ir paprastas’teishi- 
kų judėjimo šaka, ir patarė gumas.
jo vadams eiti i kitas darbi-’

ir tonai Darbininkams taip-pat y- 
j !ne visviena, koks butu 
I kares užbaigimo būdas. Jie 

yra priešingi tam, kad viena 
'Mis apiplėštų arba paverg- 

nj pirmyn. įstodamas į Ne-1 tu kita, 
priklausomąją Darbininkų1 tani dėlto

darbininkams reikia kovot princi] 
ne tiktai ekonominėje, o ir j savo 1 
politinėje dirve ‘ 
tapo socialistu.

Mooney 
likimas

Priešingi jie yru 
viena, kad tai nė
jo (‘tikos (doros) 
darbininkai ant 

Kanu, žino, kas yra 
Jisai pa-j skriauda ir pavergimas, to

dėl jie negali geisti skriau
dos ir pavergimo nė savo 

• iai, nė svetimoms šalims.
Antra, 

priešingi bent kurios šalies 
apiplėšimui ir pavergimui 
įeito, kad tai butų kenks

minga jos plėtojimuisi ir net 
viso pasaulio progresui. Pa-

Ryto Chicagoje ir dauge
lyje kitų miestų darbinin
kai rengs demonstracijas ir 
didelius masinius mitingus, 
protestuodami prieš Tom 
Mooney pasmerkimą.

Pereitą subatą augščiau- 
sis Californijos teismas pa- 

ino pirmesnį nuospren- 
ad Mooney’o byla nebe

būti atmainyta. VisijhnaĮ ginkluoties, stiprint sa
liniai keliai Mooney’o kariškas jiegas, idant ga- 
sties išgelbėjimui tuo Įėjus kada-nors atsilygint su 

budu tapo uždaryti. Jo liki- savo skriaudiku. 0 pergalė- 
mas dabar priklauso išimti-1 tojas, iš savo pusės, taip-pat 
nai nuo Californijos guber-1 stengtųsi padidint savo ka- 
natoriaus malonės. Į riuomenę, kad apgynus savo

Tom Mooney buvo suimtas grobį.

Jeigu karę laimėtų centra- 
lės valstybės, tai

jos aneksuotų svetimų že
mių plotus rytuose ir vaka

ruose ir paimtų didelių kon-
IMUVIJU 40 OCVTV Į71 «

Lenkija patektų po Aust
rijos arba Vokietijos prbtek- 
toriatu (globa);

Lietuva, Latvija, Estoni- 
ja, Livonija, Ukraina ir Fin- 
lendija paliktų Vokietijos 
provincijomis, kuriose ji 

[stengtųsi sustiprint dvari
ninkų ir dvasiški jos galybę 
ir įvesti panašią tvarką, kaip 
Prūsuose; l

' Rusija butų Vokietįjos 
kontrolėje; Rusijos revoliu
cijos laimėjimai butų panai
kinti ir joje butų atgaivinta 
daugelis bajorijos ir kunigi
jos privilegijų, o gal ir mo- 
narchiška valdžia;

Belgija netektų nepriklau
somybės ;

Francija netektų savo 
šiaurinių provincijų, kurios 
pristato jai didžiumą ang
lies ir geležies ir tuo budu 
visas ekonominis josios plė
tojimąsi butų pakirstas;

Vokietijos junkerių galy
be baisiai sustiprėtų; revo- 

liucijos viltis Vokietijoje bu- 
tų sunaikinta daugeliui me-

Time Iranslalion filcd with the post- 
tnaster ai Chicago, III., July 27, 1918, 
as rcųuired by the act. of Oct. 6, 1917

Chicagos tautininkų laikraštis 
rašo:

Taigi kaip sykis tame ir 
pasirodo visas silpnumas ir 
netikimas to bolševikų įskie
pyto obalsio apie “apsispren
dimą”’. . .

Jeigu pats Vilnius turėtų a- 
pie save spręsti, tai jis neabe
jotinai “apsispręstų” prie Le
nkijos. Bet jeigu ir pats Mii- 
waukee spręstų apie save, tai 
nusispręstų prie—Vokietijos; 
jeigu pats Berdičevas spręsti, 
apie save, tai jis nusispręstų 
prie — Palestinos.

Koks rimtas vyras, —r o juo 
labinus, koks geras lietuvis 

gali panašius receptus lietu

Vokietijos militarizmas į- 
gytų milžiniško autoriteto 
ne tiktai namie, o ir visame 
pasaulyje ;

Militarizmas imtų spar
čiai augti vsose šalyse; išda- 

i lies pamėgdžiodamos Vokie
tiją, išdalies rupindamosi ap- 

darbininkai yra sisaugoti nuo jos, didelės ir 
mažos valstybės dėtų visas 
pastangas, kad įsigijus to- 
kią-pat karišką mašiną, ko
kią turi ji;

Revoliucinės idėjos ir par
tijos visose šalyse butų dis
kredituotos, ir įsigalėtų tau
tinio šovinizmo skelbėjai;

Vokietijos darbininkų ju
dėjime paimtų viršų kaizerį 
t’ėmusioji Scheidemann’o pa
rtija ant priešingosios val
džiai nepriklausomųjų soci- 
al-demokratų partijos;

ir už eilės metų tamsiau
sios reakcijos ir pašėlusių 
ginklavimosi lenktynių pa
saulis turėtų kitą, dar bai- 

___ r v_______  česnę, negu dabar, skerdy- 
Rezultate abiejose' nę.

pasekmingai augti pramoni- 
ja ir kultūra, kaip laisvoje 
šalyje. Be to, skriauda, ku
rių patirtų nuskriaustoji ša
lis iš pergalėtojo, iššauktų 
jojo atkeršijimo troškimų. Ji

Taigi tas laikraštis griežtai iš- 
sireškia prieš Lietuvos apsisprč- 
ndiuią. Jo nuomone, vadinasi, 
Lietuvos likimą turi nuspręs 
ne Lietuva, o kas-nors kitas. Tos 
pačios nuomonės laikosi ir kle
rikalai, kurių >bendraminčiu 
Europoje mėgiųa, .nuspręst Lie
tuvos likimą išvien tui kaizeriu.

Bet stebėties reikia, kokius 
silpnus argumentus stato tasai 
tautininkų organas prieš apsi
sprendimo obalsį. Pasak jo, 
apsHįflrendimas 1 reiškiąs, kad 

kiekvienas micslas lir valsčius 
tarsią skyrium, kokiai valstybei 
priklausyti, ir galėsią įvykti taip, 
kad viduryje šalies esantis mies
tas (kaip Milwaukee Suv. Vals
tijose, Utsimesiąs nuo tos šalies 
ir prisidėsiąs prie Ikokios-nors 
kitos valstybės. ' Nežinia, nė 
kuo aiškinti tokias vaikiškas 
pasakas — to laikraščio redak
toriaus ignorancija, ar jo noru 
tyčia vadžiot už nosies savo skai
tytojus.

Ignorancija arba sužinus akių 
dūmimas yra ir to tautininku,

U|»io tni.

Kad lautŲ apsisprendimo obal
sį “įskiepiję” bolševikai. Kiek- 
Vienas apšviestai žmogus žino, 
kad tas obalsis buvo plačiai skel
biamas 
motyje, 
nebuvo 
vizmą 
kaip tik

•as, vadovaudamasis nežinia 
kokiais išrokavimais. Ve jo žo
džiai:

...Nuolatos matau šauks
mus, kad mes, sąjungieČiai, 
turėjome du organu — “Ko
vą” ir “Naująją Gadynę” ir 
štai dabar jau neturime, mu
sų orgaritu pasmaugti, nukry- 
žiavoti, įlies dabar esame naš
laičiai, neturime laikraštuko 
ir savo mintims išsireikšti.

Aš stačiai nesuprantu ką 
tuomi draugai nori pasakyti?1 
Ar tai norima visuomenes a- 
kyse pasirodyti, kad ve, mes, 

o lietuviai socialistai, esame la
biausiai nuskriausti, ar tyčia 
taip šaukiame, kad mulkinus 
tuos, kurie tikrai dalykų ne
žino ir tiki tiems šauksmams? 
Veikiausia paskutinis išvedi
mas bus teisingiausia, nes ir 
tūli Piki. K-to nariai šaukia, 
kad musų organai uždaryti, 
tuo tarpu jie puikiai žino kaip 
dalykai stovi.

“Kova” neuždaryta, tik ati
mta antros klesos teises, kaip 
kad New York Call, Novy 
Mir ir daugybei kitų laikraš
čių, vienok pastarieji kaip ėjo, 
taip ir eina. “Kovą” irgi ga
lima leisti, tik, suprantama, 
reikės prie kiekvieno nume
rio štampą lipinti.

Tai toks “Kovos” pasmau
gimas.

Dabar apie “Naująją Gady
nę”. Man rodosi sakyti, kad 
“N. Gadynė” pasmaugta, tai 
jokiu budu negalima, nes tai 
šmeižimas pačios “N. Gady
nės”, kuri nėra pasmaugta. 
Juk apie “N. Gadynę” niekur 
niekas nei neužsiminė ir ji 
turi antrosios klesos teises. Ją 
sustabdė musų centras. Ar

aš čia nekalbėsiu, nes gal cen
tras turi tam tikras priežas
tis, dcl kurių ir sustabdė, bei 
aš smerkiu tuos, kurie nuo
latos šaukia, kad abudu mu-

“Moterų Balsas” buvo lai
kinai sustabdytas, vienok jis 
dabar eina ir eina iš “baisio
jo” miesto Philadclpbijos. 
Kodel-gi negalėtų eiti ir “N. 
Gadynė”, kuri visiškai likosi 
nepaliesta?

Na, tai norėk ko gera! Sąjun
gos laikraščiai gali būt leidžia
mi, vienok jos centras su savo 
pritarėjais per keletą menesių 
skelbia visai kita, ir tūkstančiai 
organizacijos narių, mokančių 
prenumeratas už L.S.S. organą, 
negauna patirti tiesos, Kas čia 
per “slapta diplomatija”, po py
pkių 1

NORI DAUG APŽIOT.

K Kaip “Sandara” musų vi
durinę srovę beskirstydama 
vargom u, taip “Tėvynės” ši
tas netikėtas užreiškimas pa- 
pasirodė savo nuovokos su- 
rodė visame nuogume redak
cijos cinizmų. Dabar jau nc- 
besidangstoma “visatautišku
mo” autoritetu, kaip seniau 
buvo jos daroma.

Ir tolinus:

jau ir pereitame šimt- 
kuoniet dar niekas 

nė sapnavęs apie bolše- 
(Rusijos bolševikuose 
yra daug to obalsio

štyje p. J. O. Sirvydas piktai ba
ra “Sandarų”, kam ji pasakė, 
kad viena dalis tautininkų spau
dos stoja už susitarimų su socia
listais, o kita — už susitarimą 
su klerikalais:

Tautų
šiandie pripažįsta1 viso pasaulio 
demokratija (už jį viešai išsi
reiškė ir prezidentas Wilsonas). 
Bet musų tautininkai purtosi 
nuo jo, kaip nuo‘kokios bėdos, 
nors ir mėgsta girtius prieš 
žmones savo “demokra tingu
mu”. ‘

apsisprendimo obalsį

TRUPUTIS “SLAPTOS 
DIPLOMATIJOS”.

.t ; į 1 ’ i • • ’
—r——

“Pusiauofic’ialiattie L.S.S. or
gane vienas žmogus, stovįs arti 
prie Sąjungos centro, griežtai

“Juk yra grynas absurdas 
— rašo jisai — tvirtinti, kad 
viena pusė srovės jau yra kan
didatai į katalikų srovę pagri- 
nisti, o kita gviešiasi kaip mu
sele prilipti ant socialistų pa
dėto programos popierėlio. 
Tokiu budu vidurinės srovės 
tautiškai-demokratinęs srovės 
jau visai nebelieka. Kurgi 
tai yra vidurinės srovės di
džiosios organizacijos: ALTS., 
TMD., SLA. ir kita daugybė 
smulkesnių tautiškų organi- 

1 zacijų? Argi jos visos jau taip 
ir tapo padalintos ir po pusę 
padovanotos katalikams ir 
socialistams?”
Bet dar pikčiaus p. J. O. Sir

vydas karšia kailį “Tėvynei”, 
kuri užreiškė, kad ji nesanti jo
kios partijos organas, ir 
nepripažįstanti ant savęs

S. agitatorių pasakojimus, kad 
“Kova” ir “Naujoji Gadyne” ne
begalinčios eiti. Jisai sako, kad 
tų laikraščių niekas “nepasmau- 
ge”, o tiktai juos sulaikė cent- ninku kontroles. Sako:

todėl, 
tau’ti-
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Kazimieras Gugis
Veda vtaokiua reikalui, kaip krimtnaliikuoae 

taip ir ctvilttkuoee ieitmttoae. Daro 
visokias dokumentui ir popieraa.
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Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje yra sutvertas ir su
aukotas ne kieno kito, tik tau
tą mylėjusių ir dabar mylin
čių žmonių. Bet dabar jo lei
džiamas laikraštis visiems 
tiems savo tautos mylėtojams 
parodo tarp dviejų pirštų tre
čią ir jo redakcija atsisėda 
tarpe debesų ant Olimpo: 
“šiukštu! manęs nepalieskite, 
nes aš jūsų nepasiekiama ir 
jokios moralės atskaitos jums 
neprivalau išduoti”. ..

... “Tėvynės” užreiškimas, 
kad ji nuošiol jau nėra musų 
srovės laikraštis, dar nėra pas
kutinis žodis. Gali būt, kad 
redakcija tatai išdrįso mesti į 
veidą musų tautos mylėto
jams, pasijutusi užpakalyje 
bolševikų remiančią spėką; 
gali būt, kad seime bolševikų 
jiurėįkimas tautiškųjų centų 
nuo rėmimo Lietuvos reikalų 
pridavė drąsos p-ui Kackaus- j j akutė dėvima su šia suknia labai 
bni m. “Tėvvnčfi” ntrainsni 1 paprasta ir tuo teikia malonų korikui įią . levynes siraipsni . GrakSčios ncilgos rankovės 
rašė ne Račkauskas. “N.” [žemiau alkurtių sukabinamos dirže- 
Red.). Bet, mums rodos, I * Tokiai sukniai pavyzdys No. 8892 
kad tie mokantįs parankiai h«kin>ta?o penkeriopos mieros: 36, 
susirgti ponaičiai, bus dar la- Į žemutinės dalies plotis 2% jardų. 
Imi nndvvlp T-w “Tėvvnės” Sukniai mieros 36 colių reikia 3% Dai apsivyię. įas levynes hapdų pločio niatCrijos, ir
pasikylimas į debesius bus la-Įj’* jardo 5 colių pločio kaspino dir
bai pasiskubintas darbas. 
Nusileis dar ‘“Tėvynė” ant 
žemės pas mus prastus lietuv
ninkus, vargo žmoneles. Ne
gales ji pasilikti prie debesų 
srovės. Gi nusileidusi ant 
žemės, ji vėl tarpe srovių nu
lups ir pasiliks tenai, kur bu
vus. ' " •

Dvejopos rųšles voile, arba taffe- 
1a ir organdic gali būt pavartojama 
šiai grakščiai sukniai padaryt. Vir
šutinė bliuzė sukirpta lėkštais lan
kais; ii laikosi petnešomis tos-pal 
materijos. Trijų palų sijonas suse- 
Samas priekyj ir paraukiamas ap- 

nk truputi pakeltų juosmenį. Pa
juosiamas plačiu draperijos diržu.

Taip pasakoja p. Sirvydas, ne
žiūrint to, kad Susivienijimas 
yra visai ne partijos organizaci
ja, ir kad jam priklauso socia
listų ne ką mažesnis skaičius, 
kaip tautininkų, o daugybė S. 
L.A. narių apskritai neturi ry
šio su jokia partija arba srove.

Daug tasai žmogus norėtų

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai s u k n i a i 

sukirpti ir pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavarde ir aiškų adresą ir, idėjus | 
konvertą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, .PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halited Sti 
Chicago, III.___________________

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1840 S. Halsted St., Ghicaęo, III.

Cla įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 8892.—
Mieros......... colių per krutinę.

(Vardo Ir pavardl)

Kareivio laiškas
Truc translation filcd with the post- 
masltr ai Chicago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Camp Pike, Ark. — Jau beveik 
devyni menesiai kaip esu S. V. 
armijoj. Pastaruosius septynis 
mėnesius išbuvau Camp Pike ir 
niekur nepasitaiko sueiti savo 
tautiečių, lietuvių. IVItiniitu sau, 

kur tuos (lietuvius deda, — ma
tydavau laikraščiuose ten ir ten 
tiek ir tiek išvažiavo į armiją. 
Kadangi į šiuos lagerius suvežta 
žmonių iš visų kampų Ameri
kos, tai turėjau vilties, kad bū
tinai turi būt ir lietuvių, ir štai 
pagalinus susitikau jų net sep
tynetą. Jie iš Pennsylvianijos 
valstijos, beveik visi angliaka
siai. Sakė, kad jų čia buvę dar 
daugiau, bet kiti tapę perkelti į 
kitas stovyklas. Nors didelio 
draugiškumo juose nesutikau, 
bet nors prigimtoje kalboje pa
sišnekam. Vienas jų skaito da
gi Naujienas, ir su tilo labai ma
lonu pasišnekučiuok. Kiti jokių 
laikraščių neskaito. Žinoma, 
armijoj esant, vargas pasigauti 
lietuviškų laikraščių; to prieža
stis tai nepastovumas. Man at
siunčia brolis, tai kada gaunam 
“Naujienas”, tai visi skaitome.

Oras pas mus vienodas, beveik 
nuo pradžios gegužės mėnesio 
šilta ir šilta. Praeitą mėnesį da
žnai būdavo po 110 laipsnių *te-

Liepos 4 d. neturėjom nei jo
kių apeigų, kaip tai kad miestų

■Imto Ofisas t 
m M, DMrtem lt. 

lir UVsHy BMt.
Tsl. Central 4411

gyventojai šiemet šventė. Dė
dė Senins vaišino mus “aiskry- 
mu” ant pietų, o kaip šilta, tai 
vaiš€ t inl<o usia ir buvo.

—Kareivis.
i ■■ - . '

Redakcijos Atsakymai
A. S. Raulinaičiui. — Ta įlįs

tos atsiųsto rašinėlio negalime 
suvartoti. Ką nors iš svetinių 
kalbų verčiant, reikia daryti tai 
ne žodis žodin, bet suprasti ge
rai kiekvienų originalo sakinį, jo 
mintį, ir pasakyti tatai lietuvių, 
kalba. Kitaip, vertimo kalba 
pasidaro nesuprantama ir raši
nys neturi vertės.

Kirviui, Oglesby, III. —- Jūsų 
korespondencijos nedėsime, nes 
turėtume ištisai versti jų anglų 
kalbon; tuo tarpu koresponden
cija labai ilga. Meldžiame ra
šinėti dažniau žinučių iš vietos 
lietuvių veikimo, darbininkų ir 
darbų judėjimo etc.

Naujienų agentus Roselande, Kciv 
singtone
Pranas Grybas,

125 East 1041 h st.

stotįs:
O. Žaliene, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.
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Iš A. Čechovo.

MUSŲ PRAKTIŠKAME 
AMŽIUJ, KUOMET IR TT.

Balta galvute prisiglaudė prie 
Petios krutinės.

— Tave? Tave užmiršti?! Ar

■ "■■■■■--■Į .................................................... ■■

kartų niekšas! D,vi savai Ii aš sc- atnešti. Oypatingai tame atvė- 
kiojau paskui ją, lindau jai į a- jyj, jeigu logika pavaduojama 
kis, sukinėjaus apie ją kaip ko- gailestingais ir jausmingais žo- 
kis kvailys. Ir kas iš to? Jinai 
pamylėjo mane... Nepraeina 
tos dienos, kad jinai keturis kar
tus neįiašauktų manęs... Aš pri
verčiau ją pamylėti mane, bet j vietoj gydžius ligonį, 
argi aš galiu mokėti jai tuo pa-! smerkimu visų ligų ir išreiški- 
čiu jausmu? Nelaiminga! Gai- mu savo sąjausmo sergančiam! 
la žiūrėti į ją! Ir kaip nekan
triai jinai laukia galutino pasi-Į daktarą? Pasakytute, 
aiškinimo!“

džiais.
Paimkime konkreti pavyzdį. 

Serga žmogus. Gydyti jį pa- 
šaukitnna daktaras. Pastarasis 

tenkinas

Žmogus su pamėlynavusia uo
sta priėjo prie varpo ir paskam
bino. Nerangioji publika pra
dėjo bėginėti. Platformoj pasigi
rdo tratėjimas vežimukų su ba
gažu. Garvežis sušvilpė ir pri
važiavo prie vagonų. Kas tai ir 
kur tai sumušė butelį... Pasi
girdo atsisvėikinimai, verksmas, 
moterų baisai...

Prie vieno antros klesos va
gono stovėjo jaunas vyras ir 
jauna mergina. Jiedu skyrėsi 
ir verkė.

—Sudiev, mano gražuole.— 
kalbėjo jaunas vyras, bučiuo
damas merginą. — Sudiev. AŠ 
taip nelaimingas! Tu apleidi ma
ne ant ištisos * savaitės! Mylin
čiai širdžiai tai visa amžinastis. 
Su-diev... Nušluostyk ašaras...

Varia įsmeigė 
akis į jo

— Eikite į vagoną! — su- 
konduktorius.

Ką jus pasakytute apie tokį 
žinoma, 

štai ką: kad smprkimais ir są- 
Ištikrųjų, jos akyse matėsi ne- jausmu negulima išgydyti ligo- 

paprasta meilė, karštas ir neap-<nio. Čia reikalinga nustatyti li- 
rubežiuotas aitrumas! « 

“Ir kokiems nelabiesiems 
man buvo reikalinga jos meilė? 'llc?
— tęsė savo galvojimą dakta
ras. — Taip... dėl visako... No
rėjosi pasirodyti. Tatai ir kvai-'tiku, eisime 
liai mėgsta pavergti moteris, kritikų.
Kam jiems tai, jie to neklausia... pirmoje 
Na, ką aš, pavyzdžiui, darysiu (prfe p. Dvylio replikų.

gos diagnozes ir sulig jo gydyti.
Juk tai aišku, kiap diena, ar

Pakalbėję
Tt

apskritai a|)ie kri- 
dabar prie atskirų

Iš merginos akių pasipylė a- 
Šaros; viena ašara nupuolė ant 
jauno vyro lupų.

—Sudiev, Varia! Labų dienų 
visiems... Ach, taip! Jeigu su
eisi Markovą, tai atiduok jam 
štai tą... Neverk, dušyte... Ati
duok jam štai šiuos dvidešimts 
penkis rublius...

Ja u mis vyras išsiėmė iš kiše- 
niaus pinigus ir padavė juos 
Variai. — Atiduok jam... Aš 
skolingas.. . Ach, kaip sunku!

— Neverk, Petia. Subaloj aš 
būtinai... atvažiuosiu... Tu gi 
neužmiršk manęs...

Thedford's

Buk Sveika
Nepavelyk iŠ nesuvir- 

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti isinėrę į jųsų 
systetpą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai- 

; kyk savo vidurius va- i 
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančią, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
lę,

Petia suspaudė savo glebyj Va
rią, sumirkčiojo akimis ir pra
virko, kaip vaikas. Varia apka
bino kaklą ir sudejavo. Inėjo į 
vagoną.

—Sudiev! Brangioji! Gražuo
le! Už savaitės!

Jaunas vyras paskutinį kartą 
pabučiavo Varią ir išėjo iš va
gono. Jis sustojo prie lango ir 
išsiėmė nosinę.
savo apsiašarojusias 
veidą.
kamandavojo
Trečias skambutis! Meldžiu jū
sų !

Pasigirdo trečias skambutis. 
Petia plevėsavo nosine. Bet įt
inai jo veidas persimainė. Jis 
atdavė sau į kaktą ir įbėgo va- 
jonan kaip pamišėlis.

—Varia! — tarė jis kvapą 
gaudydamas. — Aš daviau tau 
Jei Markovo dvidešimts penkis 
rublius... Balandėle... Išduok 
raštelį! Greičiau! Baštelį, mielo
ji! Ir kaip aš tai galėjau užmir
šti?

—Pervėlai, Petia! Ach! Trau
kinys pasijudino!

Traukinys pradėjo eiti. Jaunas 
vyras iššoko iš vagono, pravirko 
ir ėmė plevėsuoti nosine.

Prisiųsk nors laiške rašte
lį! — sušuko jis baltagalvei.

“Na, ir kokis aš kvailys! — 
pamąstė jis, kuomet traukinys 
pranyko. — Duodu pinigus be 
raščiuko! A? Kokis neatsargu
mas, kvailystė! (Atsidūsėji
mas)... Jinai jau turbųt prie 
stoties privažiuoja... Balandžiu- 
kas!” —K. A.

Iš A. Čechovo

Filantropas

Black-Draught
Mrs. W. F. Picklc iš 

Rising Eawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Uied- 
ford’o Black-Draught, 2 
kaipo šeimynos gyduo- i 
lę. Mano vyro motinai 
negalėdavo imt Calomel.C 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, todėl jf varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojautį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var-• 
toijaine jj šeimynoje ir ‘ 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada- 

__ ryta gyduolė.” Mėginki 
34 ją. Reikalauk tikro- 
■ Thedford’o 25c už kre- 

butę. E-75

Nepaprastai puikiai pareng
tame buduare sėdėjo daktaras. 
Buvo pusiaudienis. Jinai, graži 
šeimyninkė, ką tik apleido guo
lį, o dabar tingiai vartėsi ant di- 
vono ir klausančiai žiurėjo da
ktarui į akis. Daktaras, jaunas 
žmogus, apie 26 metų, sėdėjo 
vis-a-vis užsimąsčiusioj pozoj ir 
raukėsi... Saulė kaitino jo bal
tą kaktą, bet jisai neatkreipė į 
tai (lomos.

Ne apie fiziškus nepatogumus 
jis galėjo dabar galvoti. Jo min- 
tįs buvo užimtos svarbesniais 
klausimais: jo siela kankinosi.

Jis koliojo save, neapkentė... 
Jis gatavas buvo sudraskyti sa-

Dalykas tame, kad jinai lauke 
galutino žodžio... O ką jis jai

“Niekšas aš! — protavo jis, 
žiūrėdamas į ją. — Tuksiantį

The Wiersema State Bank
A STATE SAVINGS BANK

11106-08 Michigan Avenue
Raportas prh« pradedant biznį ant Liepos 1, 1918 padarytas 

Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.
TURTAS . SKOLOS

Capital stock sumokėta $200,000.00 
Perviršio fondas . . 10,000.00 
Nepadalytas pelnas (net) 8,326.82 
Depozitai . . 1,200,249.89
Neišmokėti dividendai . 5,000.00 
Resorvuoti taksoms . 2,500.00
Trečios Luisvčs Paskolos 

mokesčiai . . 10,611.00
Viso skolų .

Oficicriai
ASA WIERSEMA, Prezidentas NK HOLAS W. WIERSEMA, Kas. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.FREDEIUCK J. VVIERSEMA, p.-k.

• Direktoriai ir patarėjai
Cbas. H. Brandt, llieophilius Schmidt, Asą Wiersema, Nicholas W. 
Wiersema, Herman L. Barnes, George Dalenberg, Gairinęs DeHaan, 

Frederick J. Wiersema, Edward W. Thomas.

Paskolos ir diskaun.al $858,508.14 
Overdraftai .... 198.94
Užstatai .... 378,947.58
Fikčeriai .... 2,684.89 
Grynais ir iš kitų bankų 

priklausančiai 196 348.16

Visus tintas $1,436,687.71 . $1,43(T,687.71

sustosime 
Del jo 

su ta lėle? Nelaimingoji!“ <busimo veikimo literatūroj
—Dešinę ranką gelia!“ — per-j (prie kurios jis, matomai, turi 

traukė moteris daktaro galvoji-, palinkimą) gal nebus jam pro- 
mus. — Visą naktį gėle. Ir gaH-|SaU sužinojus Šį-tą apie laikraš- 
vą skaudėjo... .tinę etiką. Štai ką. Viešumas

—Hm... Taip... Ar gerai ( ^Ta labai geras dalykas. Pasak 
miegojote? I Bocrne,~ kiekvienas prakilnus

—Blogai... Užimąs kokis tai žmogus neprivalo slėpti to, ką 
parodo brėkštantis rytas, ką ap- 

užklausė šviečia saulė, ir ką slepia tam-—Širdies ligų? —
taip tik sau daktaras. 'šioji naktis. Visa tai labai pui-

—Taip, ir širdies liga —• pa- ku. Bet žiūrėkite. P. Dvylis be. 
melavo moteris. — Aplamai ne-' jokio dvejojimo pasako, jogei 
rvai baisiai suirę. Nežinau nei Augustinavičiai, Vilkai ir kt. to- 
ką daryti... Kas dieną jus var-, dėl neveikia, kad išrado “socia

lizmą nemokslišku“.. . Skaity-|gtsitikti tos varlės tragedija, ku-
Prnejo apie pusvalandis pa- tojai, reikia manyti, niekuomet 

našiuose klausimuose ir a t šaky- j nepastebėjo, kad A ilgus tina vi
nį uose. Ant galo koktu pasida-fčiai arba Vitkai kada nors butų 
rė.

Daktaras atsikėlė ir

kių dalykų? Taip? Gerai. Recep
tas trumpas: girdint skambėji
mą reikia pasistengti sužinoti ir 
kokjoj vietoj skambinama.

III;
Gerai p. Šarūnas rašo. Jis taip 

gerai rašo, kaip kad gastrono
mas valgo: su jausmu, taktu ir 
sustojimu. Bėda tik viena, kad 
jo “jauna ir burzgiančioji dva
sia“ diktuoja jam labai pasenu
sius dalykus.

D. Šarūnas yra gryno vandens 
idealistas. Jis tiki, kad žmogus 
gali tapti didvyriu, jeigu jis tik 
nori. Esą Lincolnas ir Vaičai
tis buvo neturtingi, o vienok li
ko dideliais žmonėmis. Kas tie
sa* tai tiesa. Tečiau, kas tuo 
pasakoma? Ni(įko. Negu t tik 
tai, kad Lincolnas buvo Lincol
nas, o Vaičaitis buvo Vaičaitis. 
Tai ir viskas.

Uždarė šaunųjį jaunuolį j ka
lėjimą už geležinių krotų, pas
tatė sargybą. Bet jaunuolis lik 
nusijuokė. Jis ima anglį, piešia 
ant sienos laivuką, sėda į jį ir... 
sudiev kalėjimas, sudiev sargy
ba, šaunusis jaunuolis vėl lino- 
sas, vėl vaikščioja po platųjį pa
saulį.

Gera pasaka! Bet... lik pasa
ka. Tikrenybėj, nupieštas ant 
sienos laivnkas dar niekuomet, 
nieko ir niekur nenuvežė.

Galima imti Linco! ną už “pa
veikslą“, bet Lincolno darbų vis- 
vien nenuveiksi. Greičiau gali

ginu, — ir tt

išradę “socializmą nemoksliŠ- 
paemė ku“. Tečiau, kada tai tvirtina

į p. Dvylis, jie gali pamanyti: tie-
— Reikia daugiau mankštin-> sa, mes nieko panašaus iš jų ne

lis, — pasakė jis/-— Rūpesčių girdėjome, bet jeigu jis taip sa- 
vengkite... Vasarą į užrubežį ar-;ko, tai, matomai, jis gerai pa- 
ba į Kaukazą.. .Ryto vėl užsiik- • žįsta tuos ponus... Įsidėsime 
siu. J Itai...

Moteris irgi atsikėlė ir tj’lėda- Kaip pavadinti tokios rųši< s 
ma padavė konvertą. Jis paėmė, kritiką? Mes pasakytume, bet 
nežiūrėdamas į ją.. . Bet netiko- (bijomes, kad p. Dvyliui nepasi- 
lai jis pažiurėjo į veidrodį ir pa-(rodytų tai-perdaug šiurkščiu da-(

ri norėdama prilygti jaučiui, 
perplyšo besipusdama.

Norite žinoti kodėl? Paklau
sykite ką sako apie tai Dr. Paul 
Dubois.

Fiziškas, veidelis rengiasi verkti.

Atdara Subatos vakare iki 9:15.
Visose kitose dienose atdara iki 6 valandai vakaro.

KLEIN BROS
HAI.STEI) S 201h STS.

Leisimu Firankų 
Išpardavimas

Bus upkainuotaH išpardavimas laike šios nupiginimo savaitės.

Šios firankos yra nuo 2-jų 
Pbiladelphijos didžiausių 
firmų išdirbčjų, tiktai Irįs 
arba keturios |N)i*os iš kie
kvienos rųšies.

SKYRIUS 1 Nottinghsm 2- 
jų siūlų puikaus verpimo! 
kvarbatkų firankos, 2^ ir 
3 jardai ilgio, baltos ir ec-| 
ru spalvų, paprasta 
$1.75 vertė, už porą • w v

SKYRIUS II Cable tinklo 
ir Scotch audinio firankos, 
puikios peternos, papras
to ir įvairaus cffecto, 3 jar
dų ilgumo, baltos, įvory ir 
kitokios spalvos, vertos 
iki $.25, pora £££

^•1
F * J

SKYRIUS III Cable tinklo ir tūlos 
labai gražios Nottingham firan
kos, puošnios, visokios naujausios 
peternos, 2JXi ir 3 jardų ilgumo, 
vertos viršaus $5.00, $O QC 
pora ...............................

SKYRIUS IV Importuoto filet ir 
Cable puikios kvarbatkų firan
kos, taipgi lubai puikios rųšics nž- 
leidžiainos firankos, 3 jardų ilgu
mo, vertos iki $7.00, $Q Q*7 
pora po ....................... w«v I

Rakandu Barbenai Ltn*<vi iči"ok<ij|niai-

Pintu užpakaliu seklyčios setas, nudirbta mahogan y 
apmušta puikiu šilko vclour arba vč 
tinusios damask stailės 

$10 įmokėjus, $1 į savaitę,

Ledaunės, ge- 
I rai suleisti, 
didelės pasi- 
dėjiinui ir le
dui vietos, nu- 
pigin- $4 f*75 
ta iki I V
3 durimis le* 
daunčs, 4 du
rimis gerai 
palevotas vi
dus, gerai nu- 

i dirbta, kiek- 
Lra ^e50

“Niekas musų neužgimsta po
etais, muzikantais, mokslinin
kais, diplomatais; niekam nėra 
skirta gimimo dienoj būti dide
liu žmogų arba kriminalistu. 
Mes gimstame su blogiau ar ge
riau organizuotais smegenimis, 
kurie daugiau ar mažiau gali 
veikti po įtekme .stimulų (aksti- 

jnų). Jie ateina iŠ lauko ir suda- 
įro idėjų asociaciją, ką mes va
diname dvasiniu gyvenimu. Aš 
pasakysiu daugiau: visos musų 
mintįs yra artimai surištos su 
fiziškais ir chemiškais apsireiš
kimais, kurie dedasi smegeny
se. Vergystė yra pilna ir visos 
prakilnios mintįs, protinis ir

I tinavičius ir Vitkus bile viename Į moralis gyvenimas, pirm visko 
- suniur prasižengime. Vis tai bus spė-1 priklauso nuo musų smgenų 

Na, o
Į žmogus įtikinti visuomenę, jo
gei nesi tokis blogas, kaip apie 
tave mano. Juokingesnio ir 
kvailesnio padėjimo negali ir 
Indi.

O kada bus vartojami kriti
koj faktai, o ne spėjimai, tuo
syk mes lošime atviresnėmis 
kortomis.

Bvt dėl visako mes p. Dvyliui 
Akutės, biednos mėlynos akutės j patarsime štai ką. Kritikoj rei- 
tankiai mirkčiojo ir apsitraukė. kia vartoti tik faktus, q ne spė 
skystimu. Lupos susispaudė nuo jimus (tuo labiau tokius spėji- 
pykčio ir nerimavimo. linus, kurie diskredituoja asmenį

‘Nelaimingoji!“ -— pamąstė j visuom. akyse). Juk einant tuo 
daktaras, atsiduso ir pasigailėjo keliu, p. Dvylis gali įtarti Augus- 
j°s« • • tinavičius ir Vitkus bile vi

— Tečiau, štai ką... ;
mė.jo jis. — Pabandykite šiuos i imas.
vaistus... Tuoj aš parašysiu...
Pabandykite...

Daktaras atsisėdo, išpjovė la
pą balto popiero dėl recepto ir 
padėjęs ženkliuką (Rp), para
šė:

>ykčio ir nerimavimo.

“Bukite aštuoniose vakaro ant 
kampo Kuzneckos ir Ne'glinoi, 
netoliese nuo Daciaso. Lauksiu“.

Daktaras užsimovė pirštinai
tes, pasikloniojo ir išėjo.

Aštuoniose vakaro... Tečiau 
dedu tašką. Aš visuomet atiduo
davau pirmenybę taškui, atiduo
siu ją ir dabar. —- K. A.

Kritika musų kritikų

Kritika yra-geras daiktas. Y- 
pa t ingai toki kritika, kuri ne 
lik nurodo klaidas, bet tuo pa-

97.50

—'—m

4J

V

Periodinio piešinio 
kmnoda, dideliu veid
rodžiu, erdviais stal
čiai. Atsar- $OQOO 
gini nudirbta ww 

$4 casli, 50c į savaitę

7 šmotų valgomojo ka mbario rakandai—di
deliu viršų stalas, 6 pėdų, ištiesiamas, 6 ti
kra skūra apmušta sėdynės krės- $XQ00 
lai, prie to seto ..............................

$5 cash, $1 į savaitę

K H* H

P™
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paskui stengi;is stovio.“ ----------------------------------------
Ką pasakys į lai p. Šarūnas?,tas nežino. Jis, regis, pirmas 

Ar ir dabar jis mano, kad antį taikėsi neištyręs dalykus pasket- 
nupiešto ant sienos laivuko ga-|bti urbi et orbi apie Vilkaus, Dr. 
Įima papulti į skaičių “išrinktų-1 Slrikulio ir Augustinavičiaus 
jų”? ‘“baisų nusidėjimą prieš visuo-

Geda pasakyti. b< t griekas už-pnenv ’« Žiūrėkite, girdi, kokius 
šposus jie krečia — apsiima do

vius p. Šarūnas pasirodė esąs di- batuoti, o paskui praneša susi-, 
Ir tegul visuomenėj dėlių idealistu. Tečiau, kiek 1 rinkusiai publikai, kad nedeba- 

sprendžia apie faktų svarumą.!vėliau, rašydamas apie. Lietu- 
Ar aišku dabar? ’ ’

Toliau. Daug jausmingų ir 
karštų žodžių p. Dvylis pasako 
<lel neįvykusių debatų. Už tokį 
pasielgimą jis nežada glostyti 
moksleivių (Gerai, kad tik tiek. 
Gerai, kad neprigrąsino nosis 
suploti: dabar tai madoj...) 

Suprantama, p. Dvyliui nebū
tų reikėję šaudyti žvirblius iš

tylėti: kritikuodamas mokslui-į

vos neprigulmybę, jis pripažino, 
jog Marksas ir kiti parode, kad 
ekonominis tautos stovis per
keičia ir pačių žmonių suprati-

tuos!
Į tai mes atsakėme Į). Dvyliui. 

Nieko daugiau prie to neturi
me nei pridėti nei atimti.

Deja, p. Čeponis kartais labai

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

tikrąjį dalykų stovį. Pirinon gal
von, nei Vitkus, nei Augustina- 
vičius, nei Dr. Strikulis konkre
čiu pakvietimo nė iš lygiečių nė 
iš p. Bertašiaus negavo. Taip

mus. Kaip tai suderinti? Vie-Jniandriai nušneka, tik klausyki? 
naine atvėjyj ekonominis pade-Je: s
jhnas nedaro įtakos į žmogų, o» 
kitame — keičia net visos tau
tos supratimus!

Apie p. Šarūną butų galima 
pasakyti tą patį, ką Plechano-^ 
vas pasakė apie Markso kriti
kus. Būtent: p. Šarūno pasau
lėžvalga perstoto savimi vai
sių nclegalio sugyvenimo Mark
so teorijos su idealizmu “bey- 
ond all

...“Bet ištikrųjų tai ir paties 
studento galvelėj švilpia visi ke
turi vejai“’...

O žemiau:
“Draugai moksleiviai, nebū

kite saumyliai, nesididžiuokite, 
bet neškite šviesos žibintuvą i 
neturėjusią progos apsišviesti 
jaunuomenę“.

Kaip liepsite!
reasonable bounds“. Reikalaujama iš 

Nuo Mueterchen jis paėmė ter- rio “galvelėj visi

Prakaituojančios 
Kojos

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kėblum ir kvapą daž
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kęstis, jei Čia pat po ranka yra pa- 
gelba? Nusipirk

' ■ *

Severa’s
Foot Powder

(Sevaros Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
^vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir tarp- 
pirŠČius. Ibarstyk po truputį į če- 
verykus ir kojinius (paniekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudėjimo, tynimo ir pail
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų, kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street.

Telephone Rockwell 6999

f išvengti, o jeigu jos įvyko — 
'kaip atitaisyti jas. Toki kriti
ka vadinasi konstruktyvė. Ant 
nelaimės, mes dar prie jos ne- 
priangome. Mes tenkinamos

•griaunamąja kritika. K,as n?- 
patinka — smerkiame, kas pa-į

, tinka — giriame. T*
.kame suprasti, kad kiekvienas moksleiviai suvedžiojo publiką?*gai. Nuo Vaeterchen jis pavel-'sarkazmo vargiai galima sugal-’nytų, o ne nesamų ydų, kurios 
| daiktas, kiekvienas apsireiški- ĮĮ Jeigu ne, tai kas kaltas: ar įta- < .................. “ 1 ..........i -
nįįas turi nuosavią reikšmę, ir riami moksleiviai ar gal Lygos!ciales reformas.

įkalbėti apie tai galima tik sąry-1komitetas, kuris nepasirūpino
,šyj su tomis apystovomis, ku-| atsakančiai sutvarkyti dalykus?į musų kalte.
riose jis egzistuoja. Reikia no- Įdomu butų sužinoti! (

j Ir taip, kas naujas užmeti-»bruzdėjime“.
IV.

Ką mes pasakj’sime

aiškins mums tai p. Dvylis?
Maža to. Ar p. Dvylis ir da- 

Mes nemo-^bar mano, kad tie nevidonai

tai suprasti? 
žmogaus, ku- 
keturi vėjui į

minoAogiją ir kaikurias ekono- j švilpia“, nešti šviesos žibintuvą suomei privalo būti artymi ry- 
inines teoremas, suprastas labai, i jaunuomenę! (šiai. Bet užtai reikia jieškoli
abstraktiškai, ir todėl neteisiu-j Piktesnio ir nesąmoningesnio bendrų taškų, kurie mus suvie-

dėjo utopišką atsinešimą į so-Jvoti. mus skirtų.
dia p. Čeponiui skaitliuoti, Kada musų kritikai ima kal- 

Biskutį peršiurkštu, bet tai ne keli vejai švilpia studento gal- heli, tai pasidaro toki tamsa, ku- 
Kaltę reikia jieš-! vėlėj. Tečiau pravartu butų su-j rioj visos katės rodosi pilko- 

, kurie.mis...
Jšvilpia skaitliuotojo galvelėje... | Suprantama, kad taip daly- 

Baigdami “kritiką musų kri- kams stovint, kalnas pagimdo 
apie p. tiku“ mes norimo štai ką paša-1 tik pelę.

. Gal*< tik tiek, kad jo j kyli. Tarp pažangiosios jau
ki kritika nedaug naudos gali nori sužinoti, kaip išvengti to-’ranka tankiai parašo tai, ko pro- nuomonės ir moksleivijos vi-

(
4. 1UOV JAo L U U J llVlltlct lll"*

užmiršti, kad abstraktiškos tie-!
sos nėra, tiesa visuomet yra kon- mas, tai nauja (kaip čia nepa-Į
krėtė. vartojus šiurkštumo?).,, tai! Ką n

Suprantamas daiktas, kad to-fnauja netiesa. O gal p. Dvylis j Čeponį.

| KVCIJLIV* JLKCtAiy A VAIMU .1 * * w

jkoti p. Šarūno “jaunos dvasios skaitliuoti ir tuos vėjus, 
« — « • ** . V *1 • 1*41*4* . 1

K. Augustinavičius.
(Tąsa ant 6 pusi.).
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........................ ...........
Subirta, Liepos 27, 1918

(Tąsa nuo 5 pusi.).

Gyvytė

:sų amžius yra pertrumpas, kad nas, pasidalina ar sutruksią. į Į vi daiktai, turinti “ką tai kilo-' 
‘ pastebėti tą vystymąsi, keitimo- liek dalių, į kiek dalių pasidali- kio” nemateriališko.

c- no Dr.induolėlis. 'Tokiu
ta iš vienos celes gimė dvi ar dau-’ja ar demonas.

I si gyvybes apsireiškimų.
■ čia us geologams pasisekė
• formų keitimosi aiškiai patvir- ginu celių.

Alinai 
ma ar I 
viskas.

Tas “kas 
bu<hi tai kitoks” tai buvo vėle, energi- 

Visos gyvosios 
Tos jaunutės celės medžiagos ypatybės paprastai 

ir dauginas, būdavo priskaitomos toms ge- 
gyvunai turiįroms ar piktoms dvarionis, ku

vėl nuga, bręsta 
likim *, ked gamta yra | SUprasli apie keitimąsi formų, Augštesnių rųšių 
Jinai nuturėjo pradžios, reikčtų pastudijuoti Darwino specialius veisimosi organus irįrios neva kontroliuodavo gyvą

sako- tinti. Kad plačiau butų galima

todel neturės ir pabaigos. Tas 
aiškiai privalo būti suprasta,— 
n s kas negimsta, tas ir mirti 
negali. Taip ir gamta esti am
žina! Jinai yra pirmprade ir ab
soliute priežastis visko. Gi virš- 
gamtiškuihas lieka misterija ir

kuri butų 
ar gyvūnus

“Paėjimas rųšių“.
’v
Mes nerandame 

gamtiškos spėkos, 
“sutverus” gyvybę
vienu sykiu. Tai svajonė ir vi
sai nutolus nuo tiesos. Ir štai 

sapnas nekultūringo žmogaus, i ko<Įd‘ yir^aint,sk^ jsniai yra kovos už būvį ir norė-
Jiigu randasi dar daug slapty-js,,e a )U ų 8Uf TrU8.r Vjjhno veisties produktas 
Imi pačioje gamtoje, tai tik ačiū .... ... .i I

„hunui jos tvnrinio-žmo- *r .,I,,VH8‘. J1?'nS «“lę mosi prietaisai,
vystyties, tai nūnai visi gyvū
nai butų jau išsivystę ant augš-gaus. Tečiaus absoliutis tobu

li nias vargiai bus galima atsie
kti. Todėl ir gamtoje vis pasi-} . . . .

»sutikti panašių protėvių kaip 
amoeba. Iš jos iki šiai dienai, 
jau genijai butų išsivystę! Bet 
gamtoje to nėra. Gamtoje ran
dasi visai žemo laipsnio gyvū
nai ar, gerinus sakant, pirmpra- 
diniai gyvūnai. Iš to mes gail
iuje matyti ir spręsti, kad gam
ta tveria lygiai šiandieną, kaip 
ir ckiuK milionų metų atgal tve
rė. Jinai amžina ir tobula. Ir 
ką šiandie žmonės, gal didžiu
ma, skaito viršgamtiška, rytoj, 
nėra abejonės, taps gamtiška!

Platesniame studijavime apie 
gyvybę ar gyvųjų medžiagų su
tinkama daug įvairumų. Taip, 
mes matome, kad visi daiktai 
ar medžiaga dalinasi į dvi dideli 
klesi: į gyvą ir negyvą medžia
gą. Gyvi ir negyvi daiktai su
daro visatą. Gyvieji daiktai tu
ri nekurtas ypatybes, kurių ne
gyvieji daiktai neturi. Kitaip 
sakant, negyvųjų daiktų ypaty
bės, nors ir nevisos, skirtingos 
negu gyvųjų daiktų. Akyviau- 
sia gyvosios medžiagos ypatybe 
yra judėjimas ar persikėlimas 
iš vienos vietos kiton. Belo toji 
judėjimo spėka yra vidujinė 
spėka. Pavyzdin, gyvūnai per
eina iš vienos vietos kiton; aug
mens, ir nekurie žemesnės pu
šies gyvūnai, auga ir taikosi 
prie aplinkybių. Negyvoji me
džiaga panašios judėjimo spė
kos neturi. Ir jeigu mes mato
me, kad akmuo upėje ar dulkes 
ore irgi juda, tai lik ačiū mecha
niškai ar išlaukinei spėkai, ku
ri tuos daiktus judina. Taip, 

Į vanduo, bėgdamas pakalnėn, 
Įstumia akmenis ir smiltis; oras 
[ar vėjas mechaniškai neša nesu-

tobulas žmogaus protas nesuge
bės aprėpti — suprasti ir gry
nai, konkreiiškai bei faktiškai 
patvirtinti. Vienok tai mažmo
žis ir niekuomet neprivalėtų 
proto neaiškumo pavesti ar pn- 
skaityli viršgamliškai spėkai.

neprotinga ir i.šdalies 
patyrimų mes inato- 
daug apsireiškimų, 
vos tik keletas gent-

Butu tai 
žinia. Iš 
me, kad 
kurie dar
karčių atgal buvo manoma vir- 
šgaintiški esą, minai tapo alkso- 
liulėmis tiesomis ir materialiais 
lakiais prirodomi. Taip ir su 
gyvybe. Mes dar negalime duo
ti apsklembimo gyvybei ir neži
nome tikros pradžios, tečiaus 
m<s matome gyvybės apsireiš
kimus įvairiose fornaise. Pra
dedant nuo viencėlių\ gyvūnų, 
pa v.. amoeba, ir baigiant žmo
gumi, mes randame visur gy
vybę. Ir kas stebėtiniausia, kad 
apsireiškimas gyvybės visuose

Belo,
visuose 'gyvu- 

prie ar į lobu- 
Mes žinome, 
kuomet nebu

vo žmogaus, arklio, šunies ir t.

ilytis, Ir tik suėjus “vyro“ sok-|daiktą ir kurios 
lai su “moters” kiaušiniu nau-’ neturėdavo su negyvais, 
jas gyvūnas prasideda. Viršga-J tai supratimas 
m tiško ar “nekalto prasidėjimo“ • pabaigai XVIII šimtmečio ir 
nūnai nėra! Augmenijos valsty- pradžios XIX šimtmečio. Nie- 
bėj pastebiama beveik tas pats kas nedrįso abejoti, kad pana- 

| Įvairių-įvairiausi žiedai ir kvap- ' šus išaiškinimas klaidingas. Pa- 
. gailaus, žingeidus žmogus pra- 

. Tarpe Hcjo studijuoti tą “ką tai tokį ’ 
. gražiausių žiedų randasi veisi- ’ir negalėdamas surasti spėkos 
----1 Žydri spalva, be medžiagos ar ypatybių tų 
kvapsnis gelių ir saldus-nekta-’ dvasių, pradėjo abejoti apie jų 
ras traukte-traukia bitelę. Bei- buvimą. Abejojimas paakstino 
maut saldų nektarą, gyvybės eė-J studijuoti atydžiai. Na, ir iki 
le ar sėkla netyčiomis prilimpu i šiai dienai yra daromi įvairus 
prie bitelės kimo ir jinai perne-1bandymai, kad tik butų galima 
ša nuo vienos gėles ant kitos, surasti pačią priežastį 
Nevien biteles tą darbą atlieka, ypatybių gyvųjų daiktų. 
Joms pagelbsti daugybė kitų 
vabzdžių ir vejas. Panašiame!
gamtos surėdyme, harmonKjo- j 
jr, gyvybės apsireiškimai pla-j 
tinusi ir podraug tobulinasi!

Ketvirtoji gyvosios medžia
gos ypatybė yra jautimas. Jauti
mo laipsnis yra nevienodas pas 

Visi mes žino- 
jauslesnis.

nieko bendro 
Toks 

viešpatavo iki

visu luc •„

gyvūnuose yra vienodas 
mes pastebiame 

vvstimasi
» formas.

žemisnių gyvūnų rųšies. Tai 
jau taktas. Tam išsivystymui 
reikėjo daug milionų metų. Mu

I PRANEŠIMAS
I LIBERTY BONDSU 
I LOCNININKAMS

Pranešu visiems jog ati
dariau Liberty Bondsų 
skyrių, kuriame kiekvie
nas gali pirkti arba par
duoti visų trijų laidų Li
berty Bondsus ir pasi
skolinti ant jų pinigų. 
Jeigu kam priseina par

duoti savo Liberty Bon- 
dsus arba ant jų pasi
skolinti, tai kreipkitės 
asmeniškai arba laišku 
sekančiu antrašu:
John I. Bagdziunas 
2334 So. Oakley Avenue 
Kampan 23 l’lace, Chicago, 111.
Privaiivotl salima 18-too, 22-ro*. Wea- 
frrn Avė., arba Kluc laland Avė. ;;xtve* 
kariai*. Valandos kasdien nuo 8:3# ry
te I.- 14:30 vakare. Seredom ir pitny- 
•*iom nuo 8 :30 ryte iki • vakare. Ne- 
<tė*>om nuo 9 ryte iki 12 po pietų.

akmens, smiltis, vanduo, dul
kės, ir daug panašių daiktų, y- 
ra negyvi. Vaduodamiesi laja 
vidujinė judėjimo spėka mes ski 
riame visų medžiagą ar daiktus 
į gyvus ir negyvus.

Antroji gyvosios medžiagos 
ypatybė yra augimas. Taip, mes 
matome, kad gyvūnai ir aug
mens gimsta, auga, gyvena, ir 
miršta. Tas augimas yra išvi- 
dujinis, o ne išlaukinis. Negyvi

Naujienos su Mumis— 
—Mes su Naujienomis

Mano veidan 
prieš' vartosiant

Mano veidas po
vartojimo

l iktai moteiū gali pagelbėti mo- 
ferei.

Del jūsų merginos ir moters, ka
lios Im i šlakelius, spuogus ant savo t 
veido ir abrlnai visokius odos ne-‘

visus gyvulius.
me, kad zuikis yraf 
negu želvė ir želvo jauslesnė, 
negu viencėlis gyvūnas ar aug- 
muo. 'Pečiaus, visa gyvoji me
džiaga yra jautri. Jautrumas 
visuomet yra proporcionalis lai
psniui ir koybei akstino. Vieni 
akstinai pagreitins, kiit pailgins 
spėką judėjimo, augimo, veisi
mos! ir gyvenimo. 'Lodei ir pa
sakymas: “Kas gyvas, tas jaučia 
ir kenčia”, tampa aiškesnis ir 
suprantamas.

Penktoji, ir paskutinė šiame 
rašinėlyj, ypatybė gyvosios me-

gyvas, tas kvėpuoja. Oras, oxy- 
genas, gyvybei yra reikalingas.

Pirmutinis darbininkas buvo J 
Lavoisier. Jis prirodč, kad kli

eno šiluma paeina nuo degimo 
medžiagos tame pačiame kūne. 
Jis taipgi prirodč, kad degimas 
kūne yra visai panašus j degi
mų žvakes ar anglies kakalyje. 
Kaip žvakė .ar anglis nedega be 
oro, taip ir kūne medžiaga ne
gali degti be oro. Taigi gyvū
nas ir kvėpuoja, kad gauti oro, 
oxygeno, kuris padaro degimą 
galimu. Tas parodė pasauliui, 
kad energija gyvo daikto nėra 

j “kas tai tokio” nemateriališko, 
Ibet produktas degimo hydroge- 
no ir anglies. Vienas viršgam- 
tiškųmas tapo gamtiškumu.

I no pačiu sykiu histolpgai ir 
optikai tekino stiklus ir stengė
si surasti kame tas degimas ir 
kaip išrodo kūne degančioji nu 
dega. Taip gimė sudėtiniai pa
didinamieji stiklai, mikrosko
pai, su pagelba kurių buvo ga
lima padidinti (laikius keletu 
šimtų syk. Apšarvuota akia 
padidinančiais stiklais, pasisekė 
surasti, kad įvairių-įvairiausiai 
gyvi kūnai ir augalai yra sudėt i

Nčra reikalo nurodyti skaitlinėmis faktų —kokią įtekmę 
‘‘Naujienų” dienraštis miniose turi, gana bus to, kad kaip aš 
paėmiau prižiūrėti “Naujienas” Bridgeporto apielinkėje, tu
rėjau vos keletą knygelių, kurias ir užvardinau “Darbo žmo
nių Knygynas”. Neprabėgo metai laiko, k7ip tas “Darbo 
Žmonių Knygynas” išaugo į milžinišką knygyną, taip kad 
senoji vieta — 3^46 So. Halsted st., pasirodė perankšta, ir pri
verstas tapau jieškoties kitos. Su 27-ta d. liepos “Darbo Žmo
nių Knygynas“ tampa oficiališka krautuve, bočiaus perkant 
drauge kitą biznį, prisiėjo pirkti ir negeistini dalykai, kurie 
netinka prie literatūros, kaip tai: pančiakos, kalnieriai vy
rams, siūlai, adatos, muilas, catchup, kenai žuvų ir kt. Šitie 
visi daiktai turi būti greitai parduoti, kad ir už pigiausią kai
ną. Ateikite ir a (pirkite. Aš busiu dėkingas.

J. B. AGLINSKAS
3238 S. Halsted Si Chicago, Illinois

prio negyvo daikto gali priaug
ti gyvas ar negyvas. Pavyz
din, jūrių gilumose rasime įvai
rių gyvūnų ir augalų, priaugu- daiktą, 
šių prie akmenų. Kuomet tie 
gyvūnai ar augmens miršta, ne
organiškoji dalis jų kūno pasi
lieka prilipusi prie tokio ak- 
niens. Tos liekanos padidina 
patį akmenį, bet tai nereiškia, 
«kad tas akmuo gyvas ir auga. 
Jis padidėjo mechanišku bildu. 
Toks padidėjimas yra vadina
mas išlaukinis augimas.

Trečioji gyvosios medžiagos 
ypatybe yra veisimasis. Vience- 
liniuose gyvuliuose nepasiseko 
i|ąr surasti veisimosi

genas organizme — ugnis kaka
lyje (pečiuje). ().\ygenas orga
nizme jungiasi su kuru, valgiu, 
ir pagamina degimų. Degimas 
pa 1 mosuoja iš valgio ar maisto 
energijų, o jau šioji atlieka fun
kcijas kūne. Taip mes nuolatos 
ir gana sparčiai degame! Kuo- 
fnet anglis dega kakalyje, mes 
turime ar gauname šilumą, ku-j* 
ri varo lokomotivų. Dalis šilu
mos ir gazai išeina kaminu, o 
truputis pilėnų lieka kakalyje. 
Kūne dedasi tas pats. Degimas 
,valgio pagamina šilumą ir pa
liuosuoja energijų. Dalis išma
tų yra iškvėpuojama pavydale 
angliarugščio, kita dalis perei
na per inkstus ir tampa išma
la iš kūno pavidale įvairių dru
skų ir šlapmedcgčs (urea), kuo- ' 
met šlapinamos. Aplamai žiū
rint, gyvūnų organizmas pana
šus i lokomotivų ar garinę maši
na ! v

Suėmus krūvon augšeiau mi
nėtas ypatybes, mes gauname 
apsklembimą pačios gyvybės. 
Paveldėjimas šių ypatybių pa

daro gyvųjų medžiagų, — gyvų 
Gyvybės išaiškinimas 

yra išaiškinimas tų penkių gy
vybes ypatybių. Kadangi negy
vieji daiktai tų ypatybių neturi. 
Šiandie dar tų išaiškinimų vadi
name phenomena, bet rytoj ga- 
'li tapti faktu!

Pati priežastis, tai yra, kodėl 
gyvi daiktai turi šias Ypatybes, I 

. x_j_i r i.ijvi...’• rankas.
Užtai “M. K.” reikalais Kreip

kitės šiuo adresu: J. T. Vilkus, 
1007 S. Oakley blvd., Chicago, 
III. K. Augustinavičius.

čių — celių. Panašiai, kaip gra
žiausios rolužės ir didieji namai 
yra sudėti iš plytų ' — gyvų ka
maraičių, celių, šis išradimas 
buvo žingsnis pinnyneigon. E- 

i voliiicionistas pamatė, jog gyvo- 
I ji gamta, gyvulija ir augmeni
ja, nors ir laimi skirtinga išlau
kine forma, tečiaus turi ką-lai 
bendro. Tas bendras yra cėle- 
kamaraitė.

Valparaiso, Ind
Šiomis dienomis mirė Valpa-| 

raišo universiteto chemijos pro-' 
fesorius Tiimmons. Jis buvo iš
važiavęs specializuotics savo ša-! 
koj, kur užsikėlė typhoid ir 
pasirgęs tris dienas mirė.

Tai buvo vienas gabiausiii 
profesorių Valparaiso univeris- 
tete. Jo ypatoj tos įstaigos stu
dentai neteko darbštaus ir atsi
davusiu mokslui vyro. .A.

Pranešimas
Kadangi aš a 

įieapribotam 
“Moksleivių 

! nias pereina

pleidžiu Chieagą 
laikui, tai nuo šiol 
Kelių” redagavi- 
į d. J. T. Vilkaus

AR TURI SKOLININKĄ
Mr. jrnlime I6k<ilcktuoti dėl ju- 

šk sų visokias neatgaunarnaa sko- 
las, notas ir visokius berasliA- 
kus skolų jieikojimuH nuo pri- 
vatiškų yputų, biznierių, kompa- 
nijų ir kitų, kurie nenori su ju- 
mis geruoju atsilyginti. Nepai- 
some kokia skola yra ir už ką, 
bile tik teisingai reikalaujama:

V mes iftkolektuosime jums ant 
nuošimčių, nežiūrint kur ir ko

kiam mieste jus gyvenate, nei kur jūsų 
skolininkai randasi. Musų būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turi
me korespondentus, kolektorius ir advoka
tus visose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir 
Kanadoje. PASITARIMAS IR MUSŲ RO- 
DA .JUMS NIEKO NERASTUOS. Kreip- 

I kitės pas muf ypatiškai ar laiškais jdė<la 
1 mi 3c. markę atsakymui ant sekančio ant
rašo :

Interstate Legal Service Agcncy
I 3114 S. Halsted st., Chicago, III.

Reumatizmas Sausgeie.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgile, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”. augalais gydyties, kai
na 50c.

v

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligoimis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikinę pagelbę. tšgydy-- 
mui preižaslies yra darbas

Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš i.šgydžiati lukslančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvęs kreivomis 

akimis, Emil John, 4347 Lincoln 
avė., buvo manimi išgydytas vie
nu atsilankymu.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
sių, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

I Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
U paliuosuosiu jus nuo įpročio 

“pagauti šaltį”.

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLĖS 
LIGOS PASIBAIGS.

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jje yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingu perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia luberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma* 
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visą gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jusi) gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau-

Savo 21 metų praktikos gydy
mą gerklės ligų, aš Įgijau speci
alu mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbulį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.Ausis.

Kurliunns ir užkri!imas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligą ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina ntio nosies ligos. Aki
niai nepagydvs skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje, ir vėl sirgsite.

I. . . ‘ 
surasti priežastį

Dr. F. O. CARTER .
GYDYTOJAS ir chirurgas
21 metas prie State gatvės

120 So. State St., antras augštas. Chicago.
Vienos durjs j žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

The Fair Nedaliomis 10 iki 12

Tel. Armltage 65N

AKUŠERĖ
A. M. KAIT1ENB

Sngablai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų loristlų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos jums 
aiil kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 

. Todėl ateik pas 
Mano patylimas prigelbsti man mane tuojaus—kol pasekmės nė- 
.....i: —|r išgydyti ligą.' ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.

yra kūdikis ir todėl faktiškai 
nesuprantama, neaiški. Tečiaus 
nėra abejonės, kad paaiškės ir 
nėra abejonės, kad “viršganitiš- 
kumas’’ taps gamtiškumu. Įvai- 

organų. riose vietose ant šio žemės ka- 
, kurie 

liai turi spėkų veistis-daugintis. fapšarvojo akį ir giliu protavimu ( 
Kiekvienoje celėje randasi brau-1 darbuojasi šioje srityje. Jie no-, 
duolėlis! Taigi ir viencčliai, gy-|ri atsakyti į klausimus, kodėl ir( 
vunai, pragyviai, turi vieną kas? Teisybė, drtlis žmonijos per 
branduolėlį. Kuomet toks gy-’keletą šimtmečių manė, kad su- 
vunėlls užauga-subręsta, jojo Į rado bei išaiškino gyvybes pa- 
branduoletis pasidalina į du ar* slaptį. Mat, toji teorija ir teo- 
daugiau mažyčių branduolėlių. į ristai tvirtino, kad gyvi daiktai’ 
Paskui ir visa celė, visas gyvu- yra ne kas kita, kaip tiETnegy-

svarumui aitriu <lel jusi; GREAM, ■ , , v v. . Z . .
kl ius YRA SUTAISYTAS SULIG Tctiaus ir tie mažyčiai gyvūne- ni.uolio raudasi asmens,
EUROPOS DAKTARU receptų, ir 
jeigu iųs pavartosite šį creAin'ą tik
tai kclel‘1 karių, šie negeistini spuo
gai ir šlakeliai visai pranyks, ir jūsų 
o<la pasiliks taip švelni, kaip a k so
mas, ir taip puiki kaip marmuras, 
kuri mes gvarantuojam arba bus su
grąžinti pinigai. Kaina už ouodukų 
su nurodymais kaip vartoti tik $2. 
Indėk 25c su užsakymu markėm ar
ba sidabru ir likusius užmokėsite 
kuomet priimsiet, jUS GALIT PIR
KTI ši CREAM’A TIK NUO MUSŲ. 
Rašykite i Mrs. Nellie N. Wojnar, 

311 E. 65th St., New York, N, Y.

sfcgį'. T: J

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpinu visokiems 

reikalams

J. BALANAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c* 
Prie šių kainų pęiskaitoma ir 

lc |r 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 31-ra GATVES
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j Chicago ir Apielinke

NAUJIENOS, Chicago, UI 

liai pranešė, kad nuo rugpjūčio“ 
15 iki 22 dd. bus “Pershingo sa
vaitė”. Tuo laiku bus pradėta na 
uja kampanija pardavinėjimui 
karės laupomųjų markių.

Gelbėkite
Thoma Mooney
Ryto Chicagoj bus surengta 
didelė demonstracija.
Tūkstančiai darbininkų protes
tuos prieš pasikėsinimą ant 
San.Francisco darbininkų 
vado gyvasties.

Dveji metai atgal San. l'Tan- 
ciscoj buvo suareštuota keliatas 
h nykščių darbininkų vadų, jų 
tarpi* Thomas Mooney. Už ką 
jie buvo areštuoti ir kaip kaltina 
mi, čia berods nėra reikalo kar
toti. Pakanka to, kad šiandie 
Mooney atiduota į SI. Ųentino 
kalėjimą ir laukia išpildymo jam 
pi ’tt istos bausmės, mirties bau

smės. Sekamą mėnesį jisai ten 
turės būt nužudytas.

volveriais jie uždarė klosetan 
krautuvės savininko brolį ir su
rinkę kas reikalinga išėjo savai.*} 
keliais. Iš krautuvės išnešta apie 
už 29,500 dol įvairių brangak- 
ineny ir 500 pinigais.

Banditai pabėgo dideliu juo
du automobiliu. Jų gaudytų pa
skirta visas būrys deteklivų ir po 
licijos.

Užpuolimo laiku, sako, gatvėj 
buvęs apŠtus žmonių judėjimas. 
Ir nei vienas jų nepatemyjo ban
ditų pirm negu jie apleido krau-| 
tuvę ir susėdę automobiliui! pa
bėgo.

Laimingas tėvas.
Ponas Abraham Sodelov’as, 

gyvenąs 1138 Whipple gatvėj, 
turbūt, yra laimingiausias tėvas
— visoj Chicagoj^. Vakar jo ge
rąja! pačiutei Sarai pons garnys 
atgabeno net tris mažus rėksnius
— dvi dukterį ir sūnų.

• M ■’ ■■■ * • - >- • .■
Sveikatos departamento komi 

sionierius dar karią norįs suras
ti tikrąją priežastį, dėl kurios iš
gaišo daug tuksiančių žuvių Mi- 
ebigan ežere. Pirma buvo pas
kelbta, kad išgaišusius žuvįs, lai 
“apsirijimo aukos.”

NAUDOJAS MIESTO 
ANTSPAUDU.

Prohibijonistai nepaprastai nu 
džiugu išgirdę, kad nuo rugpjū
čio pirmos bus uždrausta parda
vinėti svaiginamuosius gėrimus 
į namus. “Slapieji” tečiaus tikri
na, kad tai išeisią jų naudai. Tai 
kas, girdi, kad tapo uždrausta 
pardavinet į nuirtus? Saldinai tu
rės daugiau “kostumierlų.”

■ ■

Neužsitikčkft savo regėjimo pir
majam by kokiam ncprilyrusiam 
aptiekoriul ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims lik daugiau blogo. | 

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jumfi akiniai nebus reikalin
gi. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
’ AKIU SPECIALISTAS 

1801 So. Aahland Avė. Chicar- 
Kampae—18-toa gatves

3-čtos lubos, virš Platt’o aptiek.** 
Tėmykite j mano paraka 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik!
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 3 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

m..*.. |HWMA JMC4W^

DR. A. MONTVID
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. i^Nvitt Mt 
Kairiom 22nd pi

Valandos: 6 Iki 8 vakaro 
Pbone (’.niisI 462d 

iaix tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephoiie Albany W4H

Į Sergėkite savo akis į

155.3 W. MsdHon »l.
Su H e Olit-612

Vnlandoit: 10 iki 12 ryto
Pilone liayniarkel 2563

N,'«L l<li< n

niškuiftas reikalauja, kad’ Tbo- 
mo Mooney gyvastis butų iš- 

•Ibėta. () vivnintėlė . pa geibu 
šiandie tegali būt — Amerikos 
darbo žmonės, jų užtarimas mir 
tin pasmerktojo. Darbininkai 
laigi privalo daryti visa, idant 

jų protestą išgirstų tie, kurių ma
lonei hr nemalonei šiandie ati
duota l'homo Mooney likimas.

Jie tai ir daro. Visuose mies
tuose rengiama eilės demons
tracijų ir protesto susirinkimų, 
kad užprotestavus, kad pareika
lavus nuspręst Thomo Mooney Ii 
kimą sulig teisybes ir žmonišku
mo reikalavimų. Tai daro ir 
Chicagos darbininkai. Byto, lie
pos 28, Stokjardų Labor Coun- 
cil rengia didelę demonstraciją, 
l ukstančiai darbininkų iš Stok
jardų tlistrikto maršuos, su mu
ziką, į didžiulį Ashland Boule
vard Auditoriumą, kame turės 
i\v, t skaitlingps jjusirijikimasu. 
Kilos darbininkų unijos taipjau 
žada prisidėt.

Lietuvių darhininkams-chica- 
giečiams nemažiau turi rupėt 
I homV) MooiieY likimas. Ir jie' 
privalo prisidėt prie to dideflio 
darbo ; išgidbėti žmogaus, dar
bininkų organizatoriaus ir agi
tatoriaus, gyvastį! Tatai visų 
pažangių ir mylinčių laisvą dar- 
bininkp pareiga dalyvaut rengia

te Įbėkite Lliomą Mooney! 
( k įbėkite, kol dar nevešu.

True translalion filed wilh Ihe post- 
iiiaslur ai Chicugo, III., July 27, 1918, 
as r<\|uired by the art of ()ct. G, 1917

Gerkit, bet nesineškit 
su savim.
Naujas smūgis likierių 
pardivinėtojams.

Pradedant rugpjūčio 1 d. Chi
cagoj ir visame Cook paviete jo
kie svaiginamieji gėrimai nebus 
lardavinėjama į namus — bon
zomis. Tasai žygis yra taiko-

iž akių pardavinėjimui svaigi
namųjų gėrimų kareiviams ir 
jurininkams.

Rugpjūčio pirmą dieną prie 
visų salinau, vaistinių, valgyklų, 
kabaretų — kur tik yra pardavi
nėjama svaiginamieji gėrimai— 
bus prikalta sekamas persergėji
mas:

Drąsus banditų žygis.
Vidudienyj užpuolė krautuvę 
ir išsinešė už 30,000 d oi. 
brangenybių.

Chicagos banditai vakar atli-

Įsidėmėkite !
Suv. Valstijų valdžia per savo 

itslovą, divizionalį Justicijos IX* 
parlamento superintendentą Hi- 
uton G. Clabaugh, pareikalavo 
uos associacijos (likierių asso- 
ciacijos), idant ji kooperuotų su 
Justicijos Departamentu, kad 
neleidus pardavinėti svaigina

mųjų gėrimų kareiviams.
i Vadžia patvarkė, kad rugpjū
čio 1 ir po jos by rųšies svaigina 
mi( ji gėrimai nebūtų pardavinė- 

Ijama ar duodama nuo baro jo- 
’kiam asmeniui ar jos grupei — 
nežiūrint ar jie bus uniformoj 
su civiliais rūbais — išsinešimui 
lauk iš pardavinėjimo vietos.

Tikslas šio patvarkymo yra 
neprileisti civilius žmones pirk- 
lics svaigalų bonkomis ir paskui 
parduoti tai kareiviams.

Įsidėmėkite, kad šis patvarky
mas įeina galion nuo rugpjūčio 
1 ir katLneprisilaikyinas to bus 
priežąsčia prasižengėlio įpainio-l 
jimui su Justicijos departamen-j 
tu ir netekimui laisnio.

“Pershingo savaitė.”

10 vai. ryto, keturi apsiginklavę 
'. yrai įėjo J. M. Sondacko brang, 
akmenų • rauluvRi, R217 So. 
Halstcd gatvėj. Grasindami re-

True Iranslalion filed with the post- 
master ai Chicago, Iii., July 27, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Cook pavlečio t. v. War Sa-

Lloyd 1). Waddell, vakar forma

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Kaišteli St.

\ icniničlč grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
I t-h kilc savo taupomuosius pinigus’j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
km \ ra gvurantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti anl pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
\t'lma t larninkais, Ketvertais Ir Subatomls iki 9 valandai vakare.
Pam-dčliiiis, Sero<lomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po piety.

VYRIAUSYBE:
JONAS BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius
JONAS KRUTKAS, Vice-Pirni. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
’ONAS BRENZA PRANAS GETSTAR

mo.<k.,kJ,,!)TKAS st- szymkiewicz
A uAvriWV3*,s ANT« enzbigielKAZ. MATULIS JULIUS C. BRENZA.

Majoras William Hale Thomp 
uolias būtinai nori įsipiršt “drau
gams ba'lsuotojams”. šiomis die
nomis jisai išsiuntinėjo daugy
bę agitacinių lapelių su savo pa
rašu ir Chicagos miesto antspau
du, kur agituojama balsuoti 
vienintelį gerą kandidatą į S. 
senatą — poną Thompsoną.

Sophie Babletz, 2 dietą mer
gaitė, vakar belipdama laiptais 
padlydo ir nupuolė. Persiskėlė 
galvą. Vargiai bepasveiks.

UŽ

V.

“Sausi” ir — “šlapi”.
Miesto taryba vis dar negali 

išeit iš to užburto klausimo — 
kaip suvaldžius... kabaretus. Pa 
sirodo, kad didžiuma “sausųjų” 
kabaretų ištikrųjų yra perdėm 
“šlapi”.

vakar 
vienas “įžymus cbica- 
— iš klerikalų abazo, 
atsakantįs esą buvę ir 
pagelbininkai, kuriuos

“Funkhouserls buvo pilnai at
sakantis savo užduočiai, 
pasakęs 
gietis” 
I aipjau 
tūli jo

veikiantysis policijos viršininkas 
apibudino paleistuvių meilužiais, 
kyšių ėmėjais ir tt.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenejusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių,
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šiapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
_  _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,Ar D M DfPVV CHICAGO, ILLINOIS

Uis D. IVIs H V VW Room 50G ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 Iki 4. Nedėldlenlais 10 iki L Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pčtnyčioje ir Suimtoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Pikta kaimynė.
Ponia Freda Balston, 1010 

Nortb Shore gat., vakar baisiai 
užpyko ant dviejų savo kaimy
nių — Fany Benjamin ir Rima 
Walf. Kaipgis, atvažiavę ties jo
sios namu poniutės užsimanė 
persirengti maudymus kostuma- 
is. Tai perdaug liberalu — įkir
to ponia Ralston ir pašaukė poli
ciją. Suareštuotosios dabar kal
tinamos “nelvarkiu dlgimosi.”

Emil H. Caper (Kasparas?) 
patiko priepuolį. Įėjęs vienan 
klerkstryčio saliunan Casper’as 
pradėjo manevruoti ir buvo nu
gabentas šaltojon.

William Hunter, 4544 So. Sta
te gal., vakar susibarė su savo 
prisieka Mare. Kadangi jis nega
lėjęs įveikti žodžiu, tai pastvėrė 
revdllverį ir paleido prisiekon 

visas keturias “kulipkas”. Nepa
taikė. Bet užtai “dėdės” tai pa-

CICERO

Viena bėda — ne bėda.
John Ignacio Igler, gyvenęs 

2060 N. Clark gatvėj, dabar ap- 
igyveno šaltojoj. Ir dūmoja, kad 
viena bėda tai ne bėda. Buvo 
taip. Kiek laiko atgal tūlas “ge-

pardavė jam pinigų dirbamąją 
mašiną. Johnas užmokėjęs už 
ją 6,(M) dol. Bet vėliau įsitino, 
jogei jis buvęs apšmauktas. Joh- 

I nas tuomet kreipės į policiją, 
I kad ši sujieškotų jam “gerąjį 
Lustigą”, Policija nors ir apsiė
mė, bet prižado nepajiegė išpil
dyt. Lustigas buvo dingęs kaip 
akmuo vandenyj. Tada pats Jo
hnas nusitarė padaryt rodą, ir 
padare: gavęs koslumerį jisai 
pardavė savo mašiną dargi su 
pelnu — už 1,2(X) dolerių. Da
bar ve “dėdes” jį pasigavo ir už
darė “kalabuzčn”. Nors Johnas 
spiriasi ir sako, kad jis mielu no
ru atitaisytų savo “klaidą”, jei 
tik “dėdės” sujieškotų jam Lus
tigą, bet pastarieji nesutinką. !

“Kaip sveikas atvykai 
kortan.”

Teisėjas Landis vakar kreipės 
į subankrutijusį verteivą Samu
eli Grossmaną:

— Kaip sveikas šiandie atvy
kai kortan?

— Kaip tai, tamstos malony
bė, sužiuro Grossmanas, — sa
vo automobiliu.

— Labai gerai. Tamsta nerei
kalausi grįžti juo atgal. Pons re- 
cyverį — pasiimkite savo žinion 
jo automobiliu.

Grossmanas, pirštus kramty-i 
damas, turėjo grįžt namo peš-1 
čias. «

Vadinas, išsiplepėjo. I

True Dudke, jūreivis, vakar 
tapo pavojingai sužeistas, kuo
met ties Sacramento bulvaru ant 
jo dviračio užbėgo automobilius.

♦. Frederick Hoffman vakar pa
teko bėdon, šiomis dienomis 
vyras įsimylėjęs vienon mėlyna
kei! ir apsivedęs. Pasirodo bet
gi, kad Fredas turįs dar kitą pri
siekę.

šis ir tas

Klerikalų davatkos nepapraš
ai “bu-sy”. .Kaipgis, neužilgio čia 
atvyksiąs žim^uasai klerikalų 
diplomatas “drugless doc.”

tiškus žygius” ir kitus svarbius 
dalykus. Bet kas musų davat
koms svarbiausia, tai kad šale 
masažisto busią ir mčgiamasai 
klerikalų “kalbėtojas 
(iud nait!

Ciceriečiai visuomet buvo vei
klius. Ir dabar ncapsileidžia, ne
veizint to, kad jų eilės žymiai 
praretėjo: daugelis veiklesniųjų 
draugų tapo pašaukta kareivi- 
jon. Bet tai nieko. Vietoj išva
žiavusių draugų mes gauname 
naujus, ir veikiam kaip veikę.

Klerikalai, kad sumanytų, ka- 
žin-kur nudangintų tuos “išgaa- 
mas cicilikus”. Tik bėda, kad, 
sulig los patarlės — jie neturi 
ragų.

Dr, A. R. Blumenthal |

kusJV&L:
ticdddien. nuo 1(1 iki 11 dienų.
464S S. Anhiand Av. kamp. 47 »t 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

AKIU 8PECIALI8T 
Akio EgKAmtsiioja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščia*, kada pra 
nyksta regčjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnonieter. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai- 

nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nosies
Plaučių

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę il
ki.s, neaiškus matymas, arba kiloki* anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa- 

? sakvt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
p kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 

viršminCtų ligų. PATARIMAS DYKAI 
UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINK1MA

Valandos: 9 iki . 11 t. 219 S. Dearborn
8-tai. Nedėlio- W M, LaU'hOIl. MeD.81’ (:hlc««oA,,, 
mis 10 iki 1-maI n * prieš Pačią

Antaninės naudom Dieve, jiems 
padek!

LSS 138-tosios kuopos choras 
rengiasi išnaujo pradėt darbą— 
lavinimosi. Kol kas choristai 
dar — “put vakacijų.”

—šaldra.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

TAIP, KAIP TANKOS.
Tenai pagarsėję “lankos” visa 

dos įstengia persilaužti per prie
šų apsigynimo linijas.

Taip-pat ir Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixiras į- 
stengia išvalyti vidurius.

Jisai be pasipriešinimo perei
na per vidurius, prašalina visas 
pakenkenčias medžiagas, kurios

Bėdos, bėdos ir bėdos.

Liepos 14 dieną Apveizdinės 
gaspadorius buvo surengęs pik
niką. Kiek žinau, prie to pikni
ko rengtasi visu stropumu. Mat 
tą dieną buvo Naujienų piknikas,

•Bačkus. Į tai, sako, rengėjai taikėsį “sus- 
plityt” Naujienų prietelių spė
kas. ..

Kaipgi išėjo? Beųgėjai dabar 
skundžiasi, kad jų pramoga bu
vusi tikru — fiaseo. Visi para
pijonai, sako, “nugriuvę j cicili- 
kų pikniką.” O Apveizdinės ga
spadorius turėjęs tenkinties tik 

keliomis davatkomis ir savo 
špitolninkais. Užtai dabar jis 
bais įširdęs ant “mielų parapi-- 
jonų”: nuolat graudenąs jiems 
visais smertdlnais griekais.

čią ir sugrąžina apetitą ir virš
kinimą.
Tai yra ištikimiausia gyduolė . 
užkietėjimui, nevirškinimui, gal- 
vos skaudėjumui, nerviškumui,' 
abelnam silpnumui. Kaina $1.10.< 
Aplietose.

Yra pastebėtina, kaip Trinierio

dynę skausmo atsitikimuose reu
matizmo, neuralgijos arba strė
lių skaudėjimo.

Jisai greitai pagelbsti atsitiki
muose išsisukimų, niksterėjimų, 
tinimų, skaudančių muskulų ir 
nusilpnėjusių kojų.

. | Kaina 35c ir 65c aptiekose.

Triner Company; Išdirbau Ii che
mikai, UI33—1343 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.. (Apgars)

Lietuvių Kooperacijos krautu
vė tarpsta — “kaip ant mielių”. 
Tai ačiū ciceriečių taktui, mokė
jimu dirbti bendrą darbą.

Tėvelis jau aprimo. Nebom
barduoja savo konkurentų-biz- 
nierių. Taip ir reikia. Ranka

Kai kurie draugai korespon
dentai proponuoja sutveri Cice-

bos skyrių. Man rodos, kad tai 
bereikalinga: Chicaga juk mu
ms taip arti, taip arti...

as
ir nuo G iki 8:30 vi 
mis vakarais ofisą*

DU. G. M.GLASEH
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan f kebe 32 st.

Talpgi Cluoniški,’ Ligų 
OfISO VALANDOS:

3101) S. Morgan st

VALANDOS: Nuo

u<a;»3 i

DR. M. HERZMAN
I Š R C! S i J O S

Gerai Jirtin'inms llnoma* j.cr :C rno. 
tų kaipo patyręs -toja i, > i.irt.rjta.i 
ir aliuAc-ris.

Cyuo aitrias ir chronibka# licas, vy
rų, moterų ir vaikų, pivrai tau jauniau 
metoila: X-Itay ir kitokiu elektros pLe- 
tafsus.

Ofhas ir Lnbarnto: ijn: 1025 W. IJtth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 rietu, ir 
6—8 vakaruia. Telephone Canal 8110.
GYVENIMAS: 3412 S. IlaNted Street 

VALANDOS; 3—0 ryto, tiktai.

Mažiausia, turbūt, girdis apie 
LSS. 37 kp. veikimą. Nors los 
kuopos draugai save priskaito 
prie tyriausiųjų socialistų. Ko
dėl? Gerinus bus padėjus tašką.

Kažin, kad gyvenantis šioj a- 
pielinkėj draugai imtų ir sut
vertų LDLD. kuopą? Nebijoki
te, kad Chicagoj randasi daug 
kuopų, — visos išsiteks. Kam 
tatai rupi tegul pagalvoja.

—Parapi jonas.

Tsmykite!
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King Midas
-Geriausi Skustuvai

Amerikoje

n

3 c 0q
&
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KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvu ra įduo
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagojc, Mihvaukee, 
Piltsburph'c, Buffalo, Delroit, 
Nc\v York, Boston ir kitur.

Pirkliui, pasirašykite čia.

R«xid. 933 S. ARhland Blvd. Chlc»t< 
Teitphon* Haymarkct 2(44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriška, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofiaaa: 3354 S. Halstcd SL, Chicagt 
Trlephun. Drurer #49J

VALANDOS i 10—11 ryto: 2—• popinto 
c < —u.in—18 <n«u».

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halstcd St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. (Janai 4367.

I

Darbo Žmonių Knygynas 
ir Bridgeporto Naujienų sto

pas mus bandoma Įsteigt lie-1 tis nuo liepos 27 dienos taps 
tuviij kalbos-gramntikos mo- perkelta|)0 nr. 3238 So. Hal-! 
kyklą. Sumanymas gali ir geras,
Tik... iki šiol tai nedavė lauktų ” _ . .
pasekmių. Na, viskas sviete J. B. Aglinskas,
mainosi-keičiasi, o kartu rasi ir'
ciceriečių ūpas. Pažiūrėsime. ?.. ............ '

Vardas ..

Tel Yards 3654. AKUBERKA

Mrs. A. VfDIKAS 
laipioti Akušerijos Ko, 
lejiijtj; ilgai praktika-1 
vuid l'en I vanijou 1
hoMpitulČM' ir l’hila-1 
delphijuj. Pasek nti n-1 
uui patai nauju prie 
*hn<R m<i. Duodu rodą i 
visokiohv ligoae mote- 
rįma ir merginoftia. 
U 13 So. Il&hted Slr. 

(Ari! anlrij luhų) 
Chicagą.

9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

o < o 
'S'

ikiNuo 6

Parapijonai rengiasi prie di-l 
delio-didelio jomarko. žada par 
davinėt visokius dvasiškus ir 

svietiškus “tinksus”. Tai busiu

Tel. Pųlhnnn 342
Dr. J. Bagočius, M.D, 

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS

10781 So. Michigan Aro. 
Roselnadi •

Iškirpkite šj iipgiir.slnimą ir 
imsiųskile j
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING C(L
3I N. 9 St.į > Indinnn, Pn.

» I v A

Telefonas Lnsvlidule 9321 
dėl pardavėjo 

Chleagoje h’ uplelinkčje

ate

Telephone Yards 5834, 

D r. P.G. Wiegner I 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 j 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. I 
3825 So. Halstcd St., Chicago. į

Ifiatai



8 NAUJIENOS, Chicago, IH, Subata, Liepos 27,191$.
LIETUVOS LAISVĖS FONDO i—. . ' > i

taisyklas. Pranešimai ASMENŲ J IEŠKOJIMAI ASMENŲ J1E&KOJIMAI NAMAI-ŽEM1 DRAUGIJOS

1. Lietuvos Laisves Fondas 
yra laikomas Amerikos Lietui 
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cent
ro) globoje, kol tesės to komite
to įgaliojimas.

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi
nigą! yra suvartojami kovai už 
Lietuvos hiisvę, kaip tai nurodyk 
ta įsteigiamoje rezoliucijoje.

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės 
Fondo gali būti išmokami dvie
jų trečdalių A.L.D. Tarybos cen
tro komiteto narių nutarimu.

4. Lietuvos Laisvės Fondas 
susideda iš aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai liuo
bu noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
'Užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
Ir tt. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai.

Draugijų pranešimų* apie mi
tingu* etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: CanaI 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojau* 
numery j.

Northaidės Naujienų aėrininkų su
sirinkimas įvyks nedėlioj, liepos 28, 
9 vai. ryto, Viešo Knygyno svetai
nėj. 1822 \Vabansia avė. Malonėkite 
to dstrikto šėri įlinkai atvykti.

J. Galvidls, Rašt.

Liet. Mot. Progr. Sus. 58 kuopa 
rengia draugišką išvažiavimą nedė
liok liepos 28 d. j \Villow Springss 
miškus. Norintjs praleisti smagiai 
laiką kviečiami dalyvauti šiame iš
važiavime. Bus suruošta programas 
ir šiap visokių žaismių. Važiuojan
tieji nuo Kitos iki 11 vai. ryto iš gat- 
vekarių išlipė sutiksite moterį, kuri 
nurodys j kurią pusę eit.—Komitetas

Bridgeporto Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos 12-tos kuopos susirinki
mas įvyks utarninke, liepos 30, 8 vai. 
vak. Aušros svetainėj, oOOl S. Hal- 
sted st.—Visi nariai privalot atsilan
kyti. nes yra dau£ svarbių reikalų 
apsvarstymui. Kviečiama ir ne na
riai, kurie nori įstoti L.L.F. kuopom 

—Valdyba.

A.

6. Aukų rinkimu į Lietuvos 
Laisvės Fondą užsiima visi A. L. 
1). Tarybas skyriai ir visos drau
gijos, kurios • nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
Tarybos centro komitetui.

LSJL. 1 k p. ir LSS. 4 k p. bendra* 
lavinimo* susirinkimas Įvyks nedė
lioj, liepos 28 d., 9:30 vai. ryto, Au
šros svet., 3001 So. Halsted st. Bus 
debatai temoje “Kada socializmas 
'ra galimas įvykdlnti gyvenimai)?” 
Debatuos dd. J. Shimbells ir .1. Bura- 
gas, A. Dvylis ir J. Dementis. Kvie
čiu visus draugus ir drauges skaitlin
gai atsilankyti. —J. J. Jonuševičius

S pa uz din lūs įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L. L. F. aukų rinkimui A.L.D. 
r. vietiniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga
liojimus aukoms rinkti. Įgalio
jimai turi būti su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa
rašais.

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
menuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus money orderį ant 
vardo K. G ūgio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
cago, III.

Kl. Jurgelionis,
A.L.D.T. Laik. K-to 

Vice-Pirmininkas.

Keistučio Dramos skyrius, jo cho
ras ir pats kliubas, o taipgi ir LSS. 
171 kp. rengia didelį išvažiavimą ne
dėlioj, liepos 28 d., Beverly Hill mi
ške. Bus suruošta gražus progra
mas su choro dainom ir deklamaci
jom. ir tt. Važiuoti reikia Ashland 
karais i pietus kol lik veža iki 87 
si. Paskiaus eiti po dešinei į vaka
rus iki kalnelio, kur bus išvažiavi
mas. Katrie norite važiuoti drauge, 
ateikite į A. Maženio svet.. 3834 So. 
Kedzie avė., kampas 38 pi.; į miš
kus išvažiuosime 10:30 vai. ryto.

—Komitetas

Cicero, UI. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro susirinkimas bus utarninke. 
liepos 30 d., 8 vai. vakare, M. Jan
kaičio svetainėje, 1837 XV. llth si. 
Visi kviečiama atsilankyti, turim 
daug svarbių reikalų.

Org. A. Rudinakas.

Cicero. III.—Liepos 27 d. Anglų 
Jaunųjų Soc. Lyga rengia didelį pro
testo milingą dėl kapitalistų sąmok
slo nužudyti Thamą Mooney. Milin
gas bus prie kertės 52 ir 22 pi. Kal- 

‘ - . ...
vauti ir
bes John Tacer. Kviečiama dal 

lietuviai. —A. Rudinskas.

r ■*»

North Sidės progresyvių 
bendras išvažiavimas į Jeff 
rią ivvks nedėlioj, rugpjūčio 
I . ’ . „ . ’
kalbos ir šiaip įvairumų. Rengia: 
Pirm. Mišrus Choras, Chic. Liet. Dr- 
ja, S.P. Liet. Kriaučių Kliubas, S. 
P. ir I.MPS. 29 kp. —Komitetas.

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir korės

pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai- 
kyli šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant 

ros pusės.
Rašant, palikti 

platesnius tarpus
— bent pusę colio.

vienos popie.

kiek galint 
tarp eilučių

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per* 
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turr but surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos «r šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai

Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Pajieškau Daktaro 
Karaliaus. Turėjo ofisą 3203 
So. Halsted St., Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą. Kas 
žinotumėt, kur jis randasi, 
meldžiu man pranešti. Bu
siu dėkingas.

K. JaimcDinitsis
1840 So. Halsted SI., 

Chicago, III.

J.

PARDAVIMUI arba išmainymui 3 
augštų mūrinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, gesas, ele
ktra, ištaisytos gatvės, geras ištai
symas. Rendos $120.00, Arti Crane 
dirbtuvių, Lengvi išmokėjimai. — 
$12,000.00. J. McDonnell and Co., 
2630 XV. 38ht St, Chicago.

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUV1V MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikoš, knygvedystės. 
stenografijos, typewriting, pirki y bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 šo. Halsted St.. Chicago, UI.

J. Antanavičia, iždininkas.
1719 Eilėn st.

Susirinkimai atsibuna pirmą kiek
vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

DRAUGUOS
Lietuviškų Tautiškų Kapinių 

VALDYBA 1918 METAMS

Pajieškau savo moteries, Julijo
nos Šimkienės, 5 pėdų ir 6 colių aug- 
ščio, 40 metų amžiaus, geltonų plau
kų, priešai reti dantis. Išvažiavo ge
gužio 10, šių metų. Man draugai pra
nešė, kad ji apsistojo kur apielinkėj 
Chicago, III. Meldžiu jos pačios, ar 
kas apie Ja žino, atsišaukti.

Pranas Šimkus, 
Box 120, Bentleyville, Pa.

Pajieškau savo moters Onos Kon- 
rodienės (iš namų Jasiuliukė). Pra
sišalino nuo manęs š. m. birželio 20 
d. ir išsivežė 19 mėnesių kūdikį. Ji 
v ra 5 pėdų aukščio, rauplėto veido, 
kūdikis šviesiais plaukais, kas nič- 
mas praneš, duosiu $25.00. Meldžiu 
jos pačios atsišaukti, aš viską atlei- 
siu.

VViIliam Konrod, j 
715 W. lOth si., ChicagoMlI.

Pajieškau Stanislovo Bumblauskio, 
kuris, girdėjau, gyveną Chicagoj. Jo 
brolis Tadeušas Bumblauskas yra 
sunk ai sužeistas dirbtuvėj ir dabar 
guli hosnitolėj ant mirties.patalo. Jis 
pats ar kas ji žinot praneškite. Tc- 
•ad kuogreičiausiai atvažiuoja pas 
K. Želnis, 53 Henry St., 

Rochester, N.Y.
Pajieškau giminių Jono Adomavi

čiaus ir draugo Povilo Krušinsko; 
' raeilą žiemą gyveno Cicero, III.— 
Norėčiau sužinoti jų adresą. Meldžiu 
jų pačiu atsišaukti, arba kas žinote, 
orancškile. P. Kalinis, 
207 S. Main St., Butte, Mont. i

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon švarus, 

parankus kambarys dėl dviejų arba 
dėl vieno vaikino. Arti dviejų strv- 
Ikarių linijų. Telefonas ■— maudy
nė. Atsišaukite po 6 vai. vakarais. 
3538 S. VVallace st., Chicago.

RANDAI
ATiDI’ODAMA rendon 4 kamba

riai, šviesus, švarus, 510 \V'. 281h st., 
arti VVallace gi., loilelas ir gesas, 
rendos $8.00.

i REIKIA OAKB1N1NKI.

Bus puikūs-

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
į 843 S. WABASH AVENUE.

116-122St. Charles, III. — LSS. 177 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
liepos 28 d.„ Markuco svet., 10 vai. 
ryto. Meldžiam visus susirinkti pas
kirtu laiku ir naujų narių atsivest.

P, M. Walintas.'

Nedėlioj, liepos 28, bus didelis iš
važiavimas, kurj rengia L.S.S. XII 
Rajonas, S. Gary, Ind., ant Damiuno 
Tanuos. Prasidės 10 vai. ryto. Pa
sarga: Imkite Broadway karus ir 
važiuokite iki 3 -tos gatvės; išlipus 
eiti į vakarus. S. Vitkauskas.

Springfield. III. — LMP, Sus-mo 
16 kp. draugiškas išvažiavimas bus 
I ienos 28 d., VV. Washington parke. 
Pribuki! lygiai 1 vai. po piet.

—M. Lekesienė.

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities Žie
do išvažiavimas į \Vashington par
ką įvyks nedėlioj, liepos 28 d. Bus 
prakalbos, dainuos chorai, bus žai
smės su keletu dovanų ir tt. Važiuo
ti reikia Cottage Grove karais iki 
57 gatvės ir eiti į vakarus, kur ant 
kalnelio matysis raudona vėliava. 
Kviečiame publiką skaitlingai daly
vauti. —Komitetas.

Sietyno Mišraus Choro draugiškas 
išvažiav’mas i Jeffersono girią įvyks 
ned., liepos 28 d. Bus suruošta pui
kus programas ir vėliau įvairių žai
smių. Visi kviečiama skaitlingai at
silankyti. —Komitetas.

LSS. 4 kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, liepos 28, 1 vai. po pietų, 
Mildos svet., 3142 S. Halsted st. Visi 
draugai ir draugės atvykite ir atsi
veskite naujų narių kuopai.

F. Meškauskas, Org.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau draugo, Alekso Puschius, 

pirmiau gyveno Chicagoje, dabar iš
važiavo kitur. Jis pats ar kas jį ži
note malonėkite pranešti jo adresą. 
Kas pirmas praneš, gaus $15.

VVilliam Konrod,
715 XV. llitli st., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolių, Kazi
miero, Klemenso ir Vincento Rum- 
bauckų, Kauno gub., Šiaulių pav. 
Pašvitinio valsčiaus, Joniškio pa- 
prap., Verškulių sodžiaus.

Pilypas Rumbauekas, 
1513 So. 48 ct., Cicero, III.

Pajieškau Onos Lukšiidės, pagal 
vyrą Vaičikauskienės, girdėjau gy
vena Chicago. J. Sneddon, 

.711 XX’. llth Place, Chicago, III.

524-526

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.105-107

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

B EI KALINGA 
svaraus šapos darbo, 
tis.
900 W. 18th st.

stiprių vyrų prie 
Gera okes-

Chicago

JREIKIA beisterių, fellerių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Percival B. Palmer Co., 
367 W. Adams st., Chicago

REIKIA geležų karpytojų j senų 
gelžgalių jardą. Gera mokestis tei
singiems darbininkams. Atsišaukite

1632 W. Kiužio st., Chicago

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. į va
landą, 10 ir 11 vai. darbas. 

Consumers Co.,
3.’>th st. and Normai avė., Chicago

REIKALINGAS janitorius dėl žy
dų bažnyčios. Turi būt blaivas, ir 
su maža šeimyna. Atsišaukite nuo 
5 iki 8 vai. vakare. Kampas Polk ir 
Ashland Blvd., bažnyčioje.

REIKALINGOS moters maišams 
lepinti. Kreipkitės — 
1845-47 Grand Avė., Chicago

REIKALINGI anglių priduotojai 
(Coal Passers) $55, kambarys ir val
gis. Chicago Beach lipte), 51 St. 
and Cornell avė., Chicago.

REIKIA geležų karpytojų ir važ
nyčios dėl vienu arkliu važiuojamo 
vežimo.

A. Blackstone, 
2457 S. Loomis st., Chicago

REIKALINGA lietuviška šeimyna 
su mažai vaikų arba be vaikų, susi
dėjus iŠ pusės gyventi, arba jei no
rint, galite užimti vieną kambarį. 
Ant antrų lubų, 5 kambarių naujas 

•fialas, vania namie. J. Stukas,
3342 S. Union avė.. Chicago, III.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA arba atiduosiu ant 
rendos Electric. Shoe Repuiring 
Shop, ant labai lengvų išmokesčių. 
349 Kensington avė., Chicago, III.

NAMAl-ŽEMfi
2908 W. 38 Place arti Ciane Co. 

3 flatai ant konkretų, su toiletu, 
maudyne, gasu ir skalbyklos vano- 
mis. Gatvė ištaisyta ir išmokėta, 
rendos $37 Į mėnesį. Turi turėti 
$1500 arba neatsišaukite, šis yra 
bargenas ir ilgai nebus. Kaina 
$3200.

Puikios Mirtos
Nuo 50c ir augščiau

Skintos gėlės visokiems reikalams. 
Pagrabams vainikus išdirbam kuo- 
puikiausia. Pristatom visus kvietkus. 
Taipgi parduodame vaistų gėlėms 
ugdinli. 1HILDA FLORIST, 

LietuvičkUR Kvietkininkas.
3112 S. llalfcted; St., Chicajfo.

Tel. 'Boulevard 9571

A N T PARDAVIMO 2 augštų, 4 fia
lų po 4 kambarius namas po num: 
3Š23 Emerald Avė.
751 W. 35th SI., Chicago, Iii

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis namelis prie Union avė., maudy
nė, gesas, elektros Šviesa, kaina 
$2400; 8 kambarių mūrinis namelis 
liktai $1900; arti šio ofiso 6 kamba
rių mūrinis ir medinis namelis prie 
Lowe; bargeno namą tiktai $1500. 
Mūrinis 2 fialų namas, tiktai $300 
cash, likusius kas mėnesį kaip ren-: 
da. Bargenas. —

E. E. Feoney, 
603 \Vest 31st st., Chicago, III.

PAHSHilJODA greitu laiku už nu- 
žeminti) kainą tinkamas dėl biznio 
mūrinis namas. Priežastis pardavi
mo — važiuoju ant fanuos. Atsišau
kite šiuo adresu: 
1442 So. 491h Ct Ciceru, Hl.

—.................I iii'

KAM MOKĖTI RANDA?
5720 lloyne Avė.

namelis
ir elektros šviesomis,

Puikus 5 kambarių 
maudyne 
su, pečiu šildoma, platus lotas .taip
gi garage. Kaina tiktai $1925.00.

M. P. Plummer, 
7846 S. Halsted St., 

'Iri. Stevvart 7101.

su 
ge-

Chicago.

PARSIDUODA 2-jų augštų medi 
uis namas, lotas 50x150, 4 flatai 
ndos neša $672, kaina $4,400. 
3732 S. Campbell avė., arti 38th St.

re

KAS NORI mainyti namą ant far- 
mos, 65 akrai žemės, gyvuliai -ir į- 
rankiai. Namas turėtų rastis Chica- 
goj, West Side arba Cicero apielin- 
kėj. Del platesnių žinių atsišaukite 
laišku

M. Jokubka,
R. N. 4. Hari, Mich.

MURINIS namelis su išdabintu 
beismentu, 5 kambariai viršuj, 5 bei- 
smenlo. Našlė savininkė parduoda 
nuostolingai pigiai. Lovve avė., arti 
29th st. Tiktai $2,000.

ignatius Chap and Co., 
3tst and VVallace sts., Chicago

Vieninteliai agentai.

PARSIDUODA tik už $2,400. Ne
toli J.C.R.R. Co. vagonų dirbtuvės 
(Burnside) medinis, 2 augštų, na
mas, 5 ir 6 ruimų, maudynė, šiltas 
vanduo, geso šviesa. Gatvės, šaligat
viai ir suros — išmokėta. Rendos 
per mėnesi $30.00. Atsišaukite pas

P. P., Savininkas, 
.1)361 Burnside avė., Chicago

PARSIDUODA “Green Houšc“ (au
gmenų auginyčia) ir krautuvė. Libe
ralės išlygos. ' ,4 < uJ 
1749 Huron st., Chicago

......   > .......—r*
PARDUODU nutrinį namą 8 kam

barių, po 4 kambarius ant 3 augš
tų ir attika. (ąalima gauti $62 ren
dos. Priežastis pardavimo tėvas 
mirė. Atsišaukite po 5:30 vakarais.

Mrs. Blei,
667 W. Itoh st.,. Chicago, III.

PARDUODU penkių kambarių na
meli, kampinis lotas ir pusė, barnė. 
Kaina $2,300.00. John Tubbirke, 
10057 Aberdcen st., Chicago, UI.

“AnšroH” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimą* ang
lų kai boa. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyru*! mokytoja. Visu* no
rinčias mokinti e* meldžiame pradėt 
tuojau*, ne* taip — naudingiau*, 
kaip mokiniam* taip ir mokykloj.

Kitę* moksle šakos išguldoma po 
senovei, 3H1 S. Hatoted Str.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytie© 
čia barzdaskutyetės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BORKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

LIETUVIŲ DARBININKU DR-.1OS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė.

Antanus Andriauskas, pirm, pagelb., 
2300 W. 23rd St.

L. Antonavičia, nutarimų rašt.,
1713 Ruble SI. 

Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 
2617 40lh Street 

Kazimieras Chapulis, iždininkus.
1840 So. Halsted si. 

Kazimieras Yaras, kasos globėjas,
1742 S. Union Avė. 

Franciškus Girdvvainis, kasos glob., 
2000 So. Halsted Slr. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino |- 
stojimo mokesti tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis, 
2129 W. 21st Si 

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pageli),, 
_ 634 W. 18th SI.

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
« 3106 Halsted St.
S. DANTA, raštininkas, 

812 W. 191h St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, III.
Phone Willow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetaine 
pasamdoma nėr valdyba.

VALENTINE DRK88MAKING i 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. Šlavimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl bisnio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti siP to* ui 
010. . Phone Seeley

BAKA PATEK, Pirmlalakl

DRAUG TOS IR ORGA 
NIZACUOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

m.
m.
m.

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago, 

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., Chicago,

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St, Chicago,

K. GUGIS, Iždininkas,
. 127 N. Dearborn St, Chicago, Iii.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, iii 
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, 111. 
JULIA ŽEMAITE,

2919 W. Division St., Chicago, UI.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET. 
J. Gustaitis, pirmininkas,

2902 W. 39th St., Chicago, III. 
P. Jakavičia, sekretorius

927 W. 33 pi., Chicago, III. 
S. Danclavičia, Iždininkas,

1617 N. Winchester av., Chicago II! 
J. Jakubauskas, komiteto, narys,

3362 Ixiwe ąve., Chicago, III. 
J. šmotelis, komiteto narys

10604 Edbrooke avė., Chicago, III.
F. W. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carse avė.
No. 15900, Harvey, III.

J. Vilis komiteto narys,
2538 Frankfort Si. Chicago, Ui.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas, 

1747 North Avė.
J. čepelis, plnn. pagelfcininkas, 

1060 Noble St.
Ig. Duniblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz st.
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.
«*>——— n i^.iį a—

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,

1903 Ruble str.
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

664 W; 18 St.
Klem. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th avė., Cicero, Iii.
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

1906 S. Union Avė.
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 

2129 W. 21st Str. 
Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas,

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrą nedebiięnį 
kiekvieno mėnesio, 1-ma vai. po Pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat,

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas,
1714 yVabansin Avė.

J. Dauginis, vice-pirmininkus, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avė.
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TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas, 

10707 Wabash avė. 
Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 

10707 Wabash Avė.
F. Grigula, prot. raštininkas,

10443 Wentworth avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

355 Kensington avė. 
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas,

349 E. 115 St. Kensington, III.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas U r būtis

LIETUVIU MOTERŲ APftVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dundulienė, pirmininkė,
1915 So. Halsted st.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 W. 22nd St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 VVallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 PI. 

P. Baleckienė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentworth avė.

Siunčiant i centrą mokesti*, mo
ney order ar čekj, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešim^ 
raštininkei.

DB-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

L. Burba, pirmininkas

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, 1LL.
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Str.
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St.
K. Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Snedvil]o svetainėj, 341 Ken- 
sington avė.

2003 Jefferson st. Chicago. 
A. Leknickas, vke- pirmininkas, 

708 West 17th Street. 
P. Orlauskas, nutarimų raštininkas,

3338 So. Auburn avė.
W. J. Bulšls, finansų raštininkas, 

900 West 19th St.
J. Artišauskas, iždininkas, 

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DkAUGUOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas. 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb..
342 S. Crawford avė. 

Jonas BurčikaSį nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnig av. 

Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 
807 S. Spoulding avė. 

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dieną 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 \V. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

A. C. W. of A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St., Cicero, III.

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alcce PI.

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
Ofisas: 1579 Milwaukee avė., 

Telefonas Humboldt 182.
J. Katilius, iždininkas.

1685 Mihvaukee avė.
Susirinkimai atsibuna Dnią pėtny

čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Mihvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
«t., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P. Galskis, pirmininkas, 
1356 N. Hoyne Avė.

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

K. čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division st.

A. Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.
» t ... i ■■ i

DRAUGYSTES LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

Feiix Bartkus, prot. raštininkas.
B. R. 3. Box 33 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja,
730 Engei slr 

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden Str. 

Mikolas Nakrušas, maršalkas,
420 Orange Str. 

Ant. Bubele, teisėjas
313 Quince str. 

Juozas Jurevičia, vėlavnešys,
152 Main Str 

Petras Miliauskas, vėlavnešys.
B. 1, Box 56. 

Petras Rimkevičia, durininkas,
424 N. Pleasant Str.

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė.

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė.

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas, 
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius, 
50 Hawland Avė.

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
63 N. Sheridan Rd.

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Milwaukee Avė.

Dr. I. N. Palt, daktaras kvotėjas , 
165 Main Street.

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp. 
P. O. Box 62.

DRAUGYSTEŠ LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 19th St.

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. Union avė.,Chicago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas,
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas
D. Chepela, 2-ras iždo globėjas,
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted St. . .Tel. Canal 4346 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir inedikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

Mokestįs prieinamos.
Vai.: 9 rvto iki 8 vak. Ned. 9—12 d.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius. , _ .

Nauji, daryti gatavi nuo 115 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinam* siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

8. GORDON
1415 8. Halsted 8U Chlearn III.

Nikodimas Janavičia, durininkas, 
614 Market Str-

P. A. Baltranas
------ o------

Pirmos klesos saldainių, Ice Crea- 
m’o Sodos ir lengvų gėrimų; taipgi 
cigarų ir tabokos. Taipgi turi au

tomobilių patarnavimui.
P. Baltranas,

616 XV. 31 st., Chicago, III.
Phone Boulevard 7351.




